
vypisuje pro žáky ZŠ stipendijní  
studium do budoucí 7. třídy ZŠ

(od 2012/2013 do konce 2. stupně).

Soukromá
kanadsko-česká
škola v Jesenici
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Díl první: Rapid Psáry
Až do roku 2005 působil Pavel 

Kuka ve špičkovém fotbalu. 

Od roku 2010 ho nacházíme 

registrovaného už v Psárech. 

Usadil se tu s rodinou. Stal se 

zastupitelem, hraje, trénuje 

žáky, podílí se na klubovém ži-

votě a místní restauraci s řadou 

slavných trofejí a dresů pový-

šil na „fotbalovou sněmovnu“. 

Teď tu všichni čekají postup do 

Okresního přeboru. Rapid má 

pětibodový náskok před Viktorií 

Vestec. Jeho bilance je nejlepší 

ze všech doma i venku. Doma 

všechno vyhrál a má průměr 

šest gólů na zápas (to měli stě-

ží hokejisté Velkých Popovic 

a Jesenice)! I celkový průměr 

4,6 je úctyhodný. Rapid je jas-

ný favorit. Jména Kuka, Kozel, 

Gökmen, Jurásek, Brych, Dub-

ský, Čavoj, Závodský, Keller či 

Dvořák představují sílu, kterou 

soupeři pohromadě nemají. 

Pokud v předposledním kole 

(9. červen) Rapid vyhraje doma 

nad Slavojem Davle, bude „ho-

tovo“ a „fotbalová sněmovna“ 

patrně zažije historické veselí.

� pokračování na str. 11

MNICHOVICE – V sobotu 

10. března oslavili výročí 130 let 

od založení sboru dobrovolní ha-

siči v Mnichovicích. „V současné 

době máme přes 70 členů, z nichž 

24 tvoří výjezdovou jednotku 

obce. Ta je zařazena v kate-

gorii JPO III/2, což zname-

ná, že je předurčena pro 

zásahy mimo obec a že 

k nim vysíláme dvě 

družstva, tedy osm 

hasičů,“ říká starosta 

sboru a mnichovický 

zastupitel Jiří Babor.

Od roku 2001, kdy se 

rapidně zvýšila akce-

schopnost jednotky, 

vyjíždí průměrně k pade-

sáti případům za rok, ať do 

Mnichovic, Strančic nebo Ku-

nic, které jednotka prioritně za-

bezpečuje, tak do širokého okolí.

V Požárním domě v centru Mni-

chovic, postaveném v roce 1955 na 

místě bývalého hřbitova, najdete 

tři auta vyzbrojená pro nejrůzněj-

ší zásahy, včetně vyprošťovacího 

zařízení určeného pro dopravní 

nehody. „Vzhledem k tomu, že ně-

kteří kolegové 

z výjez-

dovky 

pra-

c u j í 

na směny, 

jsme připraveni 

vyjet 24 hodin denně 7 dnů v týd-

nu k zásahům téměř jakéhokoliv 

rázu,“ doplňuje Jiří Babor.

Velitelem jednotky je Karel Pá-

tek ml., dlouholetý profesionální 

hasič, který ostatním předává 

své letité zkušenosti. A nejen to, 

k výročí připravil zajímavou pu-

blikaci, která shrnuje dosavadní 

historii sboru. Najdete v ní jak 

fotografie, grafy, tak zajímavé 

komentáře.

Dodejme, že oslavy kulatého 

výročí v našem regionu chystají 

zanedlouho také hasiči Vestce 

a Modletic. 

Zbyněk Pokorný

Sedmý ročník projektu Čistá 

řeka Sázava se uskuteční od 13. 

do 15. dubna 2012. Dobrovolní-

ci vyčistí hladinu a břehy jedno-

ho z nejznáměj-

ších českých toků 

od Havlíčkova 

Brodu až po Piko-

vice. Patronát nad 

akcí opět převzala 

zpěvačka Aneta 

Langerová, která pomůže i se 

samotným úklidem. Čištění řeky 

Sázavy se mohou zájemci zúčast-

nit osobně nebo poskytnutím 

materiálního či finančního daru. 

Stačí se do 10. dubna přihlásit na 

e-mail info@posazavi.com nebo 

na telefon 723 881 081. Podrob-

nosti o celé akci jsou na leader.

posazavi.com v sekci Partnerské 

projekty.

Do projektu se od jeho začát-

ků aktivně zapojuje i půjčovna 

lodí Bisport s.r.o. 

z Týnce nad Sá-

zavou. „První rok 

jsem z toho měla 

velikou trému, ale 

teď už ne, protože 

vím, že je akce dob-

ře připravena a všechno do sebe 

zapadá. Lidé se na čištění znovu 

hlásí, vracejí se. Obavy nemám 

ani z počasí. Na čištění Sázavy 

přijíždějí otrlí nadšenci, které jen 

tak něco neodradí,“ řekla Marké-

ta Pazderová z Bisportu.

� pokračování na str. 3

Tak nám konečně „pořádně“ 

začíná fotbalové jaro. 

V našem regionu bude 

nejvíc poutat snaha Rapidu 

Psáry vybojovat si postup do 

Okresního přeboru. A sotva 

tyto boje budou končit, 

přijde pravý fotbalový svátek. 

Mistrovství Evropy v Polsku 

a na Ukrajině. V průsečíku 

obou událostí nacházíme 

jméno fotbalového 

internacionála Pavla Kuky. 

Dnes „táhne nahoru“ právě 

psárský Rapid a sám je 

podstatnou figurou v dějinách 

kontinentálního šampionátu. 

V roce 1996 přijímal z rukou 

anglické královny stříbrnou 

medaili určenou právě 

vicemistrům Evropy. 

Jaro s vůní fotbalové Evropy

Fotbalové jaro je tu a s ním i Pavel Kuka, bývalý hráč Slavie, dnes aktivní hráč Rapidu Psáry a střelec fotbalového Eura 1996 Foto: Vladimír Brada 

Chystají úklid Sázavy

Významné výročí Z prvních stanov:
V městě Mnichovicích zřídí 

se sbor dobrovolných hasi-

čů, jenž jsa v podřízenosti ve 

svých výkonech pod obecním 

zastupitelstvem, obral si za 

povinnost zde již stávajících 

zařízeních při požárech ma-

jetek obyvatelů Mnichovic 

a okolí neúnavnou přičinlivos-

tí, nezištným sebeobětováním 

a zevrubnou obeznalostí nále-

žitých prací hájiti a chrániti...“

 březen 1882

Rodiče vítániRodiče vítáni

Napaden další
záchranář

JESENICE – V neděli 

18. března  došlo k dalšímu 

napadení posádky středo-

české záchranné služby. Je-

senická posádka předávala 

svého pacienta na oddělení 

v Thomayerově nemocnici. 

Když se záchranáři vraceli 

čekárnou ambulance k sa-

nitnímu vozu, byl lékař na-

paden opilým mužem, který 

byl do nemocnice přivezen 

policií a čekal zde na vyšetře-

ní. Lékař utrpěl mnohočetná 

zranění v obličeji a v oblasti 

krku od obdržených ran a od 

střepů z rozbitých brýlí. Kvůli 

závažnosti několika zranění 

nemohl lékař dosloužit noční 

směnu a na dalších několik 

týdnů bude v pracovní ne-

schopnosti. „Jsme rozhod-

nuti tento incident řešit dál 

všemi zákonnými prostředky 

a na pachatele podáme trestní 

oznámení. Počet napadení po-

sádek naší záchranné služby 

stále narůstá, jenom v letoš-

ním roce je to už pátý případ, 

všichni jsme z brutality útoku 

otřeseni,“ vyjádřil se k napa-

dení ředitel záchranné služby 

MUDr. Martin Houdek.

Tereza Janečková 

ZS Středočekého kraje

KRÁTCE

Vajíčková
Cena vejce šplhá do astrono-

mické výše. „Milí spotřebitelé, 

více místa pro slepice v klecích 

stojí peníze, tak plaťte,“ vzka-

zují vejco-výrobci. Zda je třikrát 

dražší vejce kvalitnější a slepič-

ky více v pohodě, nikdo neví. 

Jiní výrobci zase straší zvyšo-

váním cen máslových sušenek, 

pečiva a dalších průmyslových 

potravin. Lidé panikaří. Naku-

pují chovné slepice, mobilní 

kurníky, chystají se bydlet se 

slepicemi v bytech. Obyvatelé 

v pohraničí pořádají nájezdy 

do polských a německých ob-

chodů. Drobní farmáři si mnou 

ruce! Tak draho neprodávají ani 

oni, ačkoliv své slípky chovají 

přímo v bavlnce. Lidé naříkají. 

Já říkám: paráda, ať zdražují! 

Konečně zmizí umělohmotná 

vejce bez chuti. Venkovští pří-

buzní zas budou posílat měst-

ským plata čerstvých zářivě 

žlutých vajec od slepic, které 

se pasou na travnatém dvor-

ku, plném žížal a hmyzu. A kdo 

nemá příbuzné, půjde v sobotu 

ráno na trh. Kromě vajec koupí 

i mléko, máslo a voňavou zele-

ninu. Velkoobchodník časem 

zlevní a začne lákat zpět do ob-

chodu. Ale my už jsme podlehli 

kouzlu sedláckých vajec k sní-

dani a vzkazujeme: „Nechce se 

nám vracet.“ Hana Michaliková

GLOSA

OhroženíOhrožení
u dálniceu dálnice



BŘEZOVÁ – OLEŠKO
SO, NE od 10.00 do 18.00 hod.
Česko-japonská společnost, občanské 

sdružení, sekce bonsají a japonských 

zahrad zvou na prohlídku „Zahrady 
nad řekou“ a „Zahrady tří bran“. 

Zahrady jsou umocněny okolní vypůj-

čenou krajinou a vyhlídkou na kaňon 

řeky Vltavy. Dále sbírka bonsají, suise-

ki, oshibany atd. Stálá prodejní výstava 

obrazů Ivy Hüttnerové v galerii japonské 

zahrady, Vltavská 1048/371, Oleško.

Otevřeno ve všední den nejlépe po do-

hodě na tel.: 602 315 658

HRUSICE
24. 3. od 19.00 hod. 
Ladovská zabíjačka – již po 38. v hru-

sické sokolovně. Zabíjačkové menu 

a bohatá tombola. Srdečně zvou Spoje-

né osady Hrusic

31. 3. od 10.00 do 16.00 hod.
Velikonoční jarmark – v sokolovně 

v Hrusicích pořádá OS Šťastná rodina 

a Sbor dobrovolných hasičů v pořadí 

4. Velikonoční jarmark. Přijďte s námi 

přivítat jaro! Srdečně zve OS Šťastná 

rodina a SDH

JESENICE
22. 3. 
Jarní Petrklíč. KC Jesenice , Budějo-

vická 303, Jesenice . Tel: 603232116, 

Email: dance.novacek&volny.cz 

24. 3. od 20.00 hod.
PLES Tanečních kurzů. KC Jese-

nice , Budějovická 303, Jesenice. 

Tel: 603 232 116, E-mail: dance.nova-

cek&volny.cz 

30. 3. od 19.30 hod.
TANČÍRNA – pro všechny kdo mají rádi 

tanec. KC Jesenice , Budějovická 303, 

Jesenice . Tel: 603232116, E-mail: dan-

ce.novacek&volny.cz 

13. 4. od 19.30 hod.
TANČÍRNA – pro všechny kdo mají rádi 

tanec. KC Jesenice , Budějovická 303, 

Jesenice . Tel: 603232116, Email: dan-

ce.novacek&volny.cz 

21.4. 
JESENICKÝ POHÁR – Celostátní soutěž 

v tanečním sportu. KC Jesenice , Budě-

jovická 303, Jesenice . Tel: 603232116, 

Email: dance.novacek&volny.cz 

27. 4. od 19.30 hod.
TANČÍRNA – pro všechny kdo mají rádi 

tanec. KC Jesenice , Budějovická 303, 

Jesenice . Tel: 603232116, Email: dan-

ce.novacek&volny.cz 

28.4 od 14.00 hod.
Výroční členská schůze Sdružení 
zdravotně postižených. Ve velkém 

sále Kulturního centra Jesenice. Všech-

ny členy srdečně zve výbor SZP. Legiti-

mace s sebou. Občerstvení zajištěno.

11. 5. od 20.00 hod.
KVĚTINOVÝ PLES. KC Jesenice , Budě-

jovická 303, Jesenice . Tel: 603232116, 

Email: dance.novacek&volny.cz 

JÍLOVÉ U PRAHY
22.3. od 15.30 hod. 
Vítání jara se zpěvy a tanci, vynesení 
Morany do rybníka. Mateřské centrum 

Permoníček. Více info na www.mcper-

monicek.cz, Jílové u Prahy.

22.3. od 20.00 hod. 
Tvořivý večer pro dospělé – Výroba 

brože z hedvábí a jiného textilu. Mateř-

ské centrum Permoníček. Více info na 

www.mcpermonicek.cz, Jílové u Prahy.

28.3. od 20.00 hod. 
Přednáška pro dospělé – První pomoc 

u dětí. Mateřské centrum Permoníček. 

Více info na www.mcpermonicek.cz, 

Jílové u Prahy.

29.3. od 16.00 hod. 
Setkání s logopedkou. Mateřské cen-

trum Permoníček. Více info na www.

mcpermonicek.cz, Jílové u Prahy.

Do 31. 3.
Nepotřebné, zbytečné, přesto krásné 
a cenné – Výstava k 120. výročí zalo-

žení jílovského muzea, akviziční činnost 

a počiny muzea v prvních 10 letech 

3. tisíciletí.

12. 4. od 17.00 hod.
Smích a pláč Afriky – setkání s mla-

dou spisovatelkou Martinou Svobodo-

vou v sále Kulturního centra v Jílovém 

u Prahy. Můžete se těšit na promítání 

krátkého dokumentu, autorské čtení 

a besedu nad knihou autorky „Smích 

a pláč Afriky“. Martina Svobodová svou 

knihu popisuje jako road-movie po 26 

zemích Afriky. Poetika, meditace, úžas-

ná setkání, ale i okamžiky zoufalství, 

nepochopení a boje se sebou samým 

i s celým světadílem se touto osobitě 

psanou knihou prolínají od začátku do 

konce. Vstupné: 30,- Kč

Regionální muzeum
Otevřeno: denně mimo pondělí (pokud 

není svátkem), leden – duben 9-12 

a 13-16 hod., květen – srpen 9-16 

hod., září – prosinec 9-12 a 13-16 hod. 

Otevírací doba ve štolách: sezonní pro-

voz duben – říjen soboty, neděle a stát. 

svátky: 10-17 hod. (Pro hromadné ná-

vštěvy je možné po dohodě navštívit 

muzeum i štoly mimo otevírací dobu 

i mimo sezonu.) Vstupné do muzea: 

základní 40 Kč, snížené 20 Kč, rodin-

né 90 Kč. Masarykovo nám. 16, tel. 

241 950 791, www.muzeumjilove.cz, 

e-mail: info@muzeumjilove.cz

KAMENICE
23.3. 
Smrt nesem ze vsi. Lesní mateřská 

škola Devětsil – Kamenice – předškolní 

výchova a vzdělání v pravidelném celo-

ročním kontaktu s přírodou. Podrobnosti 

na www.devetsil.eu nebo 605 873 734.

27.3.
Přichází jaro zas, zní Matičky země 
hlas. Lesní mateřská škola Devětsil – 

Kamenice – předškolní výchova a vzdě-

lání v pravidelném celoročním kontaktu 

s přírodou. Podrobnosti na www.devet-

sil.eu  nebo 605 873 734.

3.4. 
Velikonoční příběh. Lesní mateřská 

škola Devětsil – Kamenice – předškol-

ní výchova a vzdělání v pravidelném 

celoročním kontaktu s přírodou. Po-

drobnosti na www.devetsil.eu  nebo 

605 873 734.

19. 4. od 10.15 hod.
JEŽEK, VOSKOVEC, WERICH – Kul-

turní dům Kamenice – Ringhofferovo 

nám 434. Výchovný pořad pro II. st. ZŠ. 

Vstupné 40,- Kč

KUNICE
22. 3.
Skupinové bubnování pro MŠ. Inter-

aktivní muzikoterapie, velmi oblíbený 

program pro MŠ a ZŠ. Místa rezervujte 

na 313 039 741 nebo na hotel@za-

mekberchtold.cz

24. 3.
Volejbalový turnaj. Organizuje Mgr. Flo-

rentia Ptáčníková, přihlášky zasílejte na 

tento email Florentia@seznam.cz

7.4. od 10.00 do 15.00 hod.
Velikonoční vítání jara – velikonoční 

zvyky, spousta soutěží a zábavy, akce se 

koná za každého počasí. Hotel Zámek 

Berchtold, www.zamekberchtold.cz

8.4. od 9.30 hod.
Turnaj ve stolním tenisu. Rezervujte 

na 736 757 577 nebo na sportcent-

rum@zamekberchtold.cz

10.4. 
Cvičení s pejsky – Program pro MŠ, 

ZŠ zaměřený  na správné zacházení 

s čtyřnohý mi mazlíčky. Možnost ná-

vštěvy i předem objednané veřejnosti. 

Místa rezervujte na 736 757 577 nebo 

na sportcentrum@zamekberchtold.cz

14.4. 
Babytenisový  turnaj – Turnaj pro re-

gistrované členy ČTS. Přihlaste se na 

736 757 577 nebo na sportcentrum@

zamekberchtold.cz

18.4. 
Divadélko Špuntík – Divadelní před-

stavení pro MŠ, ZŠ. Možnost návštěvy 

i předem objednané veřejnosti. Místa 

rezervujte na 736 757 577 nebo na 

sportcentrum@zamekberchtold.cz

21.4. 
Tenisový  turnaj – Čtyřhra pro do-

spělé neregistrované hráče začíná od 

10:00, zápis od 9:30. Rezervujte na 

736 757 577 nebo na sportcentrum@

zamekberchtold.cz

25.4. 
Řemesla aneb zlaté české ručičky – Pro-

gram pro ZŠ, kde děti uvidí co všechno 

je nutné pro postavení domečku nebo 

rekonstrukci zámku. Možnost

návštěvy i předem objednané veřejnosti. 

Místa rezervujte na 736 757 577 nebo 

na sportcentrum@zamekberchtold.cz

28.4. 
Minitenisový  turnaj – Turnaj pro re-

gistrované členy ČTS. Přihlaste se na 

736 757 577 nebo na sportcentrum@

zamekberchtold.cz

30.4. 
Pálení čarodějnic. Hotel Zámek 

Berchtold, Tel: +420 323 665 445

GSM: +420 736 757 577, sportcen-

trum@zamekberchtold.cz, www.za-

mekberchtold.cz

OHROBEC
31.3. od 15.00 hod.
Oslavy 1. roku Kulturního centra 
Čtyřlístek – v sobotu 31.3.2012 od 15 

hodin Vás Kulturní výbor obce Ohrobec 

a KC Čtyřlístek zvou do KC Čtyřlístek na 

Pohádku o kůzlátkách, divadelní soubor 

Pruhované panenky Vás pak všechny 

zve do své interaktivní dílny. V neděli 

1.4.2012 od 16 hodin je pak Velikonoč-

ní zdobení – dílna pro dospělé i děti. Na 

nedělní akci je nutné se předem nahlá-

sit v KC Čtyřlístek, tel. 733 761 419.

PRŮHONICE
Od 10. 3. 
STROMY – v návštěvnickém centru 

Průhonického zámku výstava foto-

grafi í a kreseb Petra Horáčka nazva-

ná Stromy. Na výstavě si prohlédnete 

fotografi e významných jedinců dřevin 

v parcích a zahradách a ilustrační 

grafi ky jehličnanů. Výstava bude do-

plněna ukázkami ze sbírky šišek Bo-

tanického ústavu AV ČR. Petr Horáček 

je autorem Encyklopedie listnatých 

stromů a keřů a publikuje v řadě po-

pulárně naučných časopisů.

Každý PÁ od 11. 2. 10.00 – 11.00 hod.
Kurzy taneční terapie pro rodiče 
a děti ve věku 2 – 3 roky. Více infor-

mací na www.sokolovnapruhonice.cz 

nebo tel. čísle 267 310 506

ŘEPČICE
Středy od 11.00 do 17.00 hod.
Cvičák Řepčice – www.kynologicky-

servis.cz

Neděle od 14.00 hod.
Kurzy základní ovladatelnosti. Cvičák 

Řepčice – www.kynologicky-servis.cz

ŘÍČANY
Od  29. 2. od 14.00 hod.
Pěvecký kroužek v DPS Senior zaha-
juje svoji činnost. Akci pořádá Senior-

centrum Říčany -Klub Senior ve spolu-

práci s DPS Senior Říčany. V jídelně DPS 

Senior. Všichni jste srdečně vítáni.

15. 3.
Kavárnička – Místo: DPS Senior – jí-

delna. Začátek: 15:00h. Příjemné po-

sezení a popovídání při kávě nebo čaji. 

K poslechu bude hrát živá hudba. Na 

setkání se těší I. Moudrá. Všichni jste 

srdečně vítáni. Pořádá DPS Senior, 

Smiřických 321/15, 251 01 Říčany. Tel. 

608 163 722. E-mail: seniorcentrum-

ricany@centrum.cz, www.seniorcent-

rumricany.cz

17. – 18. 3.
Dvoudenní zájezd na Jižní Mora-
vu – Místo a čas odjezdu z Říčan: aut. 

zastávka K žel. stanici 7:10 h, aut. za-

stávka Rychta 7:15 h, aut. zastávka 

Sukova 7:20 h, aut. zastávka Masary-

kovo nám. 7:25 h. Program: prohlídka 

baziliky sv. Prokopa v Třebíči, návštěva 

vinného sklípku U Bendů ve Velkých 

Pavlovicích, prohlídka Mikulova. Uby-

tování (bez snídaně) je zajištěno ve 

Velkých Pavlovicích. Příspěvek účastní-

ků: 850 Kč. V ceně zájezdu je doprava, 

vstupné do baziliky, ubytování a pobyt 

ve sklípku (pouze základní ochutnávka 

a drobné občerstvení), služby delegáta, 

tištěný průvodce. Další náklady si hra-

dí účastníci sami. Pořádá DPS Senior, 

Smiřických 321/15, 251 01 Říčany. Tel. 

608 163 722. E-mail: seniorcentrum-

ricany@centrum.cz, www.seniorcent-

rumricany.cz

21. 3.
Prohlídka Armádního vojenského 
muzea – Místo: Praha – Žižkov. Odjezd: 

vlakem v 9:39 h. Muzeum je věnováno 

historii odboje a československé armá-

dy, jsou zde vystaveny unikátní zbraně, 

prapory a řády a také osobní památky 

čsl. prezidentů a předních představi-

telů armády. Vstup zdarma. Přihlášení 

u I. Moudré do 19. 3. Pořádá DPS Senior, 

Smiřických 321/15, 251 01 Říčany. Tel. 

608 163 722. E-mail: seniorcentrum-

ricany@centrum.cz, www.seniorcent-

rumricany.cz

27. 3.
Prohlídka zámku Dobříš – Místo 

a čas odjezdu: odjezd ze Říčan – aut. 

zastávka K žel. stanici 8:30h, aut. za-

stávka Rychta 8:35h, aut. zastávka 

Sukova 8:40h, aut. zastávka Masa-

rykovo nám. 8:45h. Z ostatních obcí 

dle domluvy při minimálním počtu 

účastníků 5 osob. Příspěvek účastní-

ků 220 Kč (v ceně je doprava, vstupné, 

služby delegáta). Pořádá DPS Senior, 

Smiřických 321/15, 251 01 Říčany. 

Tel. 608 163 722. E-mail: seniorcent-

rumricany@centrum.cz, www.senior-

centrumricany.cz

4. 4.
Velikonoční setkání s hudbou – Mís-

to: restaurace Sport. Začátek: 14:00h. 

Vstup zdarma. Příjemné odpoledne 

plné hudby. Pořádá DPS Senior, Smi-

řických 321/15, 251 01 Říčany. Tel. 

608 163 722. E-mail: seniorcentrum-

ricany@centrum.cz, www.seniorcent-

rumricany.cz

Každou středu po 14 dnech
Setkání seniorů v Domově pod Kavčí 

skálou.

Každé ÚT od 15.30 do 16.30 hod.
Cvičení na židlích (paní Tréglová) 

v DPS Senior. 

Každé ÚT od 16.30 do 17.30 hod.
Zdravotní cvičení pro seniory a dia-
betiky (pan Trojánek) v DPS Senior.

Každé ÚT a ČT 18.00 až 20.00 hod.
Zdravotní jógová cvičení (pan Trojá-

nek). DPS Senior.

ŠTIŘÍN
22. 3. od 15.00 do 18.00 hod.
Větvičkova poradna pro veřejnost, 
možnost zakoupení knih. Dům ATIS. 

Vstup – zdarma

23. 3. od 19.30 hod.
Pavel Sedláček se skupinou Cadillac. 
Přijďte si zatančit rock‘n‘roll. Vstupné 

300,- Kč. Rezervace vstupenek na re-

cepci – tel.: 255736111

25. 3. od 17.00 hod.

Sukův hudební Štiřín – ADAMUSOVO 
TRIO – hoboj, anglický roh, housle, klavír. 

MOZART – SCHUBERT – DUSÍK – DEBUS-

SY. Vstupné 250,- Kč. Rezervace vstupe-

nek na recepci  – tel.: 255 736 111

18.4. od 15.00 do 18.00 hod.
Větvičkova poradna pro veřejnost 
– možnost zakoupení knih. Dům ATIS. 

Vstup – zdarma.

20.4. od 19.30 hod.
HUDEBNÍ VEČERY – Ondřej HAVELKA 

a Melody Makers. Tentokráte s novým 

programem pro rok 2012. Vstupné 

300,-/400,-/500,- Kč. Rezervace vstu-

penek na recepci  – Tel.: 255736111.

22.4. od 17.00 hod.
Sukův hudební Štiřín – VERNER COL-

LEGIUM (hoboj, anglický roh, hous-

le, viola, violoncello, fagot). HAYDN 

– BEETHOVEN – MOZART. Vstupné 

250,- Kč. Rezervace vstupenek na re-

cepci  – Tel.: 255736111.

STRANČICE
23. – 25. 3. 
Burza dětského oblečení – pořádá ZŠ 

Strančice. Přijímáme dětské oblečení, 

obuv, sportovní (a jiné) potřeby, hračky 

a knížky na jaro a léto. Kdy můžete při-

jít? Pátek 23. 3. 16:00 – 18:00 … pří-

jem věcí k prodeji, sobota 24. 3. 14:00 

– 18:00 … prodej, neděle 25. 3. 16:00 

– 18:00 … výplata a výdej neproda-

ných věcí. Více na www.skolastranci-

ce.cz. Kontakt: janaj@seznam.cz M: 

603 735 987 (odpoledne).

10. – 14. 4.
Sbíráme elektroodpad – pomozte nám 

překonat náš loňský úspěch, 2. místo ve 

Středočeském kraji v soutěži Ukliďme si 

svět! Od 10. do 14. dubna můžete při-

vézt i velké spotřebiče (pračky, myčky, 

lednice…) ve všední den kdykoli mezi 

7. a 15. hodinou, v sobotu od 8 do 

12 hodin. Sbíráme pouze kompletní 

elektrospotřebiče, tedy vše, co lze za-

pojit do elektrické zásuvky nebo fungu-

je na baterie, i baterie samotné. Malé 

a střední spotřebiče a baterie můžete 

po celý školní rok odevzdat do sběrného 

koše u vchodu pod schodištěm. Nepatří 

sem televizory a monitory, zářivky a žá-

rovky, bojlery, cartridge a autobaterie! 

www.skolastrancice.cz

VELKÉ POPOVICE
ÚT až PÁ 9 – 17 hod., SO 9 – 12 hod.
Galerie – atelier Romana Kotrče – ke-

ramika, šperky, obrazy, grafi ka, kované 

doplňky, drahé kameny, vše především 

od českých autorů. Po tel. dohodě 

i mimo otevírací dobu: 323 665 212,

mobil: 723 950 749, email: rkotrc@

post.cz. Masarykova ul. č. 6.

1. 4. od 14.30 hod.
Perníková chaloupka – o dětech, které 

se ztratily a pak se zase našly. Loutkové 

divadlo při Sokol Velké Popovice. www.

divadlo.kvalitne.cz

Bruslení s kozlem 

24.3. od 15.00 do 17.00 hod.

25.3. od 15.00 do 17.00 hod.

Vstup dospělí – 40,- Kč, děti do 15 let 

a důchodci – 20,- Kč.  Zimní stadion 

HC Slavoj Velké Popovice.  

VRANÉ NAD VLTAVOU
Od 3.4.
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ (mírně po-

kročilí), se budou konat v sokolovně 

ve Vraném nad Vltavou. Začínáme již 

3.4.2012. Připravila Tělocvičná jednota 

Sokol Vrané nad Vltavou. Podrobnos-

ti naleznete na webových stránkách 

www.sokolvranenadvltavou.cz.

VŠECHROMY
Každé úterý od 9.30 do 11.30 hod. 
Prozpěvování s klávesami s Petrou. 

Pro nejmenší děti od půl roku do 5 let. 

Společně si zazpíváme za doprovodu 

kláves spoustu lidových písniček a zná-

má rozpočítadla. Zopakujeme si oblíbe-

ná dětská říkadla a rozpohybujeme se 

u tanečků. Po svačince si podle zájmu 

vytvoříme něco pěkného z papíru nebo 

přírodních materiálů. Před a po progra-

mu bude volná herna. Vstupné 70,- Kč, 

s permanentkou za 50,- Kč. Mateřské 

centrum Lodička, podkroví domku bý-

valé hasičské zbrojnice, Všechromy 40. 

Tel.: 732 16 17 06 email:mc.lodicka@

seznam.cz, http:/xp.me.cz/lodicka

Každá ST od 9.30 do 11.00 hod. 
Keramika pro nejmenší s Míšou pro 
děti od 2 let. Děti si vyzkouší práci s hlí-

nou – tvarování, válení, razítkování, krá-

jení, plácání, koulení. Procvičí si jemnou 

motoriku, trpělivost a pečlivost. Výrobky 

se po přežahu v peci obarví glazurou 

a ještě jednou vypálí.Vstupné 100,- Kč, 

s permanentkou za 70,- Kč. Mateřské 

centrum Lodička, podkroví domku bý-

valé hasičské zbrojnice, Všechromy 40. 

Tel.: 732 16 17 06 email:mc.lodicka@

seznam.cz, http:/xp.me.cz/lodicka

kam, kdy a za čím2 www.nasregion.cz

• Prodám novou plno digitální, manuální líheň pro drůbež na 

60 ks vajec, vice info na www.levnelihne.cz,  cena 3150 Kč, tel: 

733 483 672, líheň pošlu na dobírku s návodem, postupem i se 

zárukou.

• Chcete se zdravě a natrvalo zbavit přebytečných kilogramů? Pod 

vedením Vašeho osobního wellness poradce to hravě dokážete. 

www.hubnete.cz/jakbytfit, Tel.: 775 316 567

• Hledáte práci z domova? Nabízíme...časovou nezávislost, odmě-

ny na úrovni, práce vedená z domu.www.cinnostdoma.cz/prima-

ziti, E-mail: primaziti@gmail.com
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Barochov, Bohuliby, Borek, Brodce, Brtnice, Březová, Makovice, Čenětice, Černíky, Čestlice, Davle, Dobřejovice, Dolní Břežany, Dolní Jirčany, Dolní Lomnice, Dolní Požáry, Dubiny, Gabriele, Herink Hlubočinka, Hodkovice, Horní 
Jirčany, Hrnčíře, Cholupice, Chomutovice, Chotouň, Jesenice, Jílové u Prahy, Kabáty, Kamenice, Kamenný Přívoz, Kamenný Újezdec, Károv, Kašovice, Kocanda, Kostelec u Křížků, Kovářovice, Krámský, Krhanice, Křivá Ves, Křiváček,  
Křížkový Újezdec, Kunice, Ládvec, Ládví, Lhota, Libeň, Libeř, Lojovice, Luka pod Medníkem, Malešín, Měchenice, Mirošovice, Modletice, Mokřany, Nechánice, Nová Hospoda, Nová Ves, Ohrobec, Okrouhlo, Oleško, Olešky, Olešovice, 
Osnice, Pecerady, Pětihosty, Petrov, Petrov Chlomek, Petříkov, Pohoří, Popovičky, Prosečnice, Průhonice, Předboř, Psáry, Pyšely, Radějovice, Radimovice, Radlík, Rozkoš, Řehenice, Řepčice, Sázava u Petrova, Senohraby, Skalsko, 
Sklenka, Skuheř, Struhařov, Studené, Sulice, Šeberov, Štiřín, Těptín, Točná, Vavřetice, Velké Popovice, Vestec, Vidovice, Vrané nad Vltavou, Všedobrovice,  Všešímy, Zahořany, Zaječice, Zbořený Kostelec, Zdiměřice, Zlatníky, Zvole, 
Želivec  Veřejně dostupná místa: OÚ a stavebniny Jesenice, OÚ Kamenice, OÚ Průhonice, Zámek Berchtold Kunice, Park Holiday Benice, Tabák Speciál Dolní Břežany, restaurace U Splavu a Pivovarská restaurace Uhříněves, 
restaurace Svatý Jakub Uhříněves, Restaurace pod Ledem a Zimní stadion Velké Popovice, Pizzerie Grosseto Průhonice, Restaurant Delicatesse Čestlice, Hypermarket Albert a  Makro Čestlice, Restaurace Štiřínská stodola. 
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RESTAURACE  HOTEL  GRIL  PIVOVAR  DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

www.stirinskastodola.cz

Tel.: +420 323 60 77 84
info@stirinskastodola.cz

rozvoz osob a jídel 

RETRO DISKOZveme vás na 

PIVOVARSKÝ DEN 
do Štiřínské Stodoly v sobotu 31. 3. 2012

Disco párty 60.-80. léta od 20:00
Široká nabídka našich piv 

 a stylových 
 specialit

INZERCEINZERCE

www.zamekberchtold.cz

Pletení pomlázek, 
malování vajíček 
a mnoho soutěží 

a legrace.

VíVíVíVíVíVíVítátátátátátátáníníníníníníní j j j j j j jarararararararaaaaaaaVíVíVíVíVíVíVíVítátátátátátátátáníníníníníníníní j j jj j j j jararararararararaaaaaaaa
7.7.7.7.7.7.7.4.4.4.4.4.4.4. o o o o o ood d d d d d d 10101010101010:0:0:0:0:0:0:000000007.7.7.7.7.7.7.7.4.4.4.4.4.4.4.4. oooooooodddddddd 1010101010101010:0:0:0:0:0:0:0:000000000

INZERCEINZERCE

Základní škola, Mateřská škola, Základní umělecká škola Jesenice

PORG – gymnázium a základní škola, Praha 4

Obec Jesenice

Vás srdečně zvou
na 25. ročník hudebního festivalu malých 

a mladých muzikantů

Jarní petrklíč 2012
Akce se koná tradičně první jarní čtvrtek

22. března 2012
od 10 do cca 19 hodin 

ve Společenském centru Jesenice

(Budějovická 303, Jesenice).

Podrobnosti o akci na

www.jarnipetrklic.cz

Program soutěže

Malý sál
10.00 – mladší zpěváci

12.40 – starší zpěváci

15.15 – starší instrumentalisté

Velký sál
10.00 – malé sbory – soubory

12.40 – mladší instrumentalisté

15.00 – velké sbory – soubory



� pokračování ze str. 1

Projekt Čistá řeka Sázava se 

koná pod taktovkou tří orga-

nizátorů, napříč dvěma kraji. 

Úklid úseku ze Soutic do Pi-

kovic, dlouhého více než 100 

kilometrů, tradičně organizuje 

společnost Posázaví o.p.s. Úsek 

mezi Havlíčkovým Brodem 

a Chřenovicemi je v režii sdru-

žení Sázava 21 a místní akční 

skupiny Královská stezka o.p.s. 

a úsek z Chřenovic do Soutic 

si vzala na starost místní akční 

skupina Lípa pro venkov.

„V pátek půjdeme uklízet s dět-

mi ze škol, v sobotu se do akce 

zapojí hasiči a rybáři a další 

dobrovolníci. Čistit budeme už 

asi počtvrté, spolupracujeme 

při tom se školami a mikro-

regiony. Dobrovolníkům po-

skytujeme rukavice, pytle na 

sběr odpadků a hygienické 

potřeby, jídlo pro ně za-

jišťují obce nebo mikro-

regiony. Zájemců máme 

dost, každý úsek vždycky 

uklízí kolem 20 lidí,“ uvedla 

Vanda Kubínová z místní akční 

skupiny Lípa pro venkov.

Poprvé se letos do čištění řeky 

Sázavy zapojí místní akční 

skupina Královská stezka, a to 

po boku občanského sdruže-

ní Sázava 21, které má s tímto 

úklidem už několikaletou zku-

šenost.  Uklízet budou úsek 

z Havlíčkova Brodu do Chře-

novic. „Zdá se nám to jako hez-

ká dobrovolnická akce, kterou 

region potřebuje. Zájemců 

už máme hodně, dokonce se 

přihlásila i jedna firma, která 

nám nabídla 100 zaměstnan-

ců,“ řekl manažer místní akč-

ní skupiny Královská stezka 

Gustav Charouzek.

V režii společnosti Posázaví 

o.p.s. dobrovolníci letos nově 

uklidí i část řeky mezi Sou-

ticemi a Střechovem, odsud 

pak budou pokračovat dál až 

k Pikovicím. Loni se mezi Stře-

chovem a Pikovicemi sesbíralo 

32,52 tuny odpadků. Včetně 

úseku z Havlíčkova Brodu do 

Soutic se pak na skládky odvez-

lo dohromady 38,57 tuny od-

padu. Do akce se zapojilo přes 

1 500 dobrovolníků.

Jaroslava Tůmová, Posázaví, o.p.s.
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KRÁTCE

KRÁTCE

K dálnici přes Kunice
VELKÉ POPOVICE – Od 

12. března do 11. června potrvá 

uzávěra silnice vedoucí z Vel-

kých Popovic k 15. kilometru 

dálnice D1. Objízdná trasa 

pro nákladní dopravu vede 

přes Všedobrovice, Želivec 

a dále směr Jesenice na Praž-

ský okruh a dálnici D1.  Osobní 

automobily vede objížďka přes 

Kunice a Všechromy. V červnu 

pořádá pivovar 20. jubilejní 

Den Kozla a oslaví výročí 90 

let od vyhlášení značky Kozel. 

Vedení obce se podařilo prosa-

dit po dlouhých letech opravu 

silnice. Peníze putují z regio-

nálního operačního programu 

(ROP) a investorem celé akce, 

která zabere osm měsíců práce 

na silnici včetně úplné uzavír-

ky, je Středočeský kraj. Den 

Kozla je naplánován na sobotu 

16. června. (pok)

Hledáme nové 
zpěváky a zpěvačky 

VRANÉ NAD VLTAVOU 

– Jsme amatérský smíšený 

pěvecký sbor ve Vraném nad 

Vltavou. Zpíváme převážně 

duchovní hudbu od renesan-

ce až po současnost. Zpíváme 

s chutí a jsme dobrá parta. 

Každým rokem vyjíždíme po 

republice nebo do zahraničí 

(Slovensko, Slovinsko, Ra-

kousko, Holandsko). Výho-

dou jsou základní pěvecké 

předpoklady, zájem o sbo-

rový zpěv a trocha toho en-

tusiasmu. Přijďte se podívat. 

Zkoušíme ve čtvrtek od půl 

sedmé do osmi hodin v zá-

kladní škole ve Vraném. Více 

na www.sborsvjiri.cz nebo 

u sbormistra – Ing. Alfons 

Limpouch, tel. 731 431 327 al-

fons.limpouch@seznam.cz.

Ing. Alfons Limpouch, sbormistr

Stromy
PRŮHONICE – V sobotu 

10. 3. v návštěvnickém centru 

Průhonického zámku začala 

výstava fotografií a kreseb Pe-

tra Horáčka nazvaná Stromy. 

Na výstavě si prohlédnete fo-

tografie významných jedinců 

dřevin v parcích a zahradách 

a ilustrační grafiky jehlična-

nů. Výstava bude doplně-

na ukázkami ze sbírky šišek 

Botanického ústavu AV ČR. 

Petr Horáček je autorem En-

cyklopedie listnatých stromů 

a keřů a publikuje v řadě po-

pulárně naučných časopisů.

Dalibor Matušinský

Botanický ústav AV ČR

Nebezpečí ve Vltavě
ŠTĚCHOVICE – V úterý 

13. března proběhlo cvičení 

jednotek požární ochrany za-

měřené na únik nebezpečné 

látky na vodní hladinu. Cviče-

ní se zúčastnila jednotka HZS 

Středočeského kraje PS Jílové 

a JSDH Štěchovice. Cílem cvi-

čení bylo natažení norných 

stěn přes řeku pomocí dvou 

motorových člunů.

Zdroj: Hasiči Jílové

Desátá sezona 
tulipánů

PRŮHONICE – Již desátou 

sezonu pro vás v Dendrolo-

gické zahradě pořádáme jarní 

výstavu cibulovin nazvanou 

„Tulipány v Průhonicích“. 

Letos se koná v termínu od 

21. 4. do 13. 5. V průběhu le-

tošní výstavy představujeme 

15 záhonů v odlišných ba-

revných kombinacích. Vedle 

tulipánů uvidíte také 5 no-

vých směsí drobných cibulo-

vin a trvalek v proměnlivých 

barevných variacích s neob-

vykle dlouhou dobou květu, 

a to již od poloviny dubna až 

téměř do konce května.

Tak jako v minulých letech 

i pro tento rok je výstava ře-

šena jako ukázka soudobých 

trendů použití cibulovin. 

Nejedná se proto o barevné 

plochy kvetoucích tulipánů, 

ale o přírodními společen-

stvy inspirované směsi růz-

ných cibulovin, dvouletek, 

trvalek a okrasných trav, ve 

kterých majestátnost šlech-

těných forem tulipánů o to 

více vyniká. V zahradě jsme 

v minulém roce vysadili přes 

10 000 nových cibulí, a tak 

v průběhu jarních měsíců 

můžete v Dendrologické za-

hradě spatřit květy více než 

300 druhů cibulovin.

Sezonu zahajujeme 1. 4. Ote-

vřeno máme v dubnu 9:00 

– 18:00 od května pak 9:00 

– 19:00. Vstupné plné 60 Kč, 

poloviční (děti 6-15 let, se-

nioři nad 60 let, studenti) 

30 Kč, snížené vstupné (děti 

od 3 do 6 let, senioři nad 

70 let) 15 Kč. Další informa-

ce o Dendrologické zahradě 

najdete na našich webových 

stránkách www.dendrolo-

gickazahrada.cz. 

Otevírací doba:
Po, Út, St, Pá 9 - 17 hod.

světelné studio – Dolní Břežany – náměstí

www.aulix.cz

AULIX lighting
návrhy osvětlení, prodej svítidel, 
inteligentní systémy a vypínače
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Chystají úklid Sázavy

MIROŠOVICE – VELKÉ PO-

POVICE – KAMENICE, sobota 

28. dubna (9:30 – 17:00 hodin).

Vydejte se s Velkopopovickým 

Kozlem na jarní pochod krajem 

barona Ringhoffera. Trasa je 

dlouhá 20,3 km a provede vás 

malebnou krajinou odkazující 

na slávu zakladatele velkopo-

povického pivovaru barona 

Františka Ringhoffera. Letos 

bude po dvaceti le-

tech zpřístupněn také 

areál rodinné hrobky 

Ringhofferů s unikátní 

Myslbekovou plasti-

kou. Zvláště vítáni jsou 

všichni, kdo dorazí 

v kostýmech připomí-

nající období c. k. Ra-

kouska-Uherska. Nedíl-

nou součástí pochodu 

je prohlídka pivovaru 

ve Velkých Popovicích 

s ochutnávkou piva 

(zdarma) a křest 

nově naroze-

ných kůzlátek 

místního mas-

kota, kozla Oldy.

PRŮHONICE – Rytířský sál prů-

honického zámku začíná být po 

nedávné rekonstrukci svědkem 

zajímavých událostí. Minulý tý-

den se tu sešly osobnosti spojené 

s projektem Celé Česko čte dě-

tem, zanedlouho tu Emma Srn-

cová zahájí výstavu obrazů. Jeden 

z nich je oficiálním logem kam-

paně, kterou ve čtvrtek 15. břez-

na představila paní Eva Katrušá-

ková, spisovatel Michal Viewegh 

a podnikatel Andrej Babiš.

Hlavní slovo o projektu, který má 

za cíl oslovit rodiče a přesvědčit 

je, aby četli svým dětem alespoň 

deset minut denně, měla jeho 

ředitelka Eva Katrušáková. „Za-

čátky byly těžké, vzpomínám 

si, jak jsem byla ráda, když se 

mi podařilo z třiceti firem jed-

nu přesvědčit k podpoře toho-

to projektu,“ říká ředitelka. To 

ovšem dnes již neplatí. 

Nejenže projektu pomohla osob-

ní záštita Václava Havla, ale při-

pojilo a připojuje se čím dál víc 

osobností, které pomáhají s jeho 

zviditelněním. Jednou z nich je 

i Michal Viewegh. „K četbě je 

třeba vést, nejlépe vlastním pří-

kladem: Nic asi nefunguje lépe, 

než když dítě denně „přistihuje“ 

rodiče s knihou.“ 

Slova Michala Viewegha znějí 

dost výmluvně. Když si stěžuje-

me na naše děti, že málo čtou, 

znamená to, že čteme málo my 

sami. I to je cílem této kampaně 

- vzbudit zájem a povědomí, že 

knížky jsou stále in.

Zbyněk Pokorný

Tři osobnosti, jeden úkol

Vzbudit zájem rodičů o knihu. O tom nás přesvědčují tři osobnosti: Eva Katrušáková svým šarmem, Michal Viewegh perem a Andrej Babiš nosem na dobré investiční příležitosti. Protože věnovat alespoň do 20 minut četby 

denně svým dětem je bezesporu dobrá investice i v době krize Foto: Zbyněk Pokorný

� TIP NA VÍKEND

Na připomenutí krvavého potla-

čení povstání, které bylo vyús-

těním sílícího útlaku Tibetu po 

jeho vojenské anexi Čínou v roce 

1950, se od poloviny 90. let zača-

la ve světě v den jeho výročí vy-

věšovat tibetská vlajka. V České 

republice se poprvé Vlajka pro 

Tibet vyvěsila v roce 1996, kdy 

tak učinila 4 města. V minulém 

roce se k této iniciativě připojilo 

již přes 400 úřadů a radnic.

Mnichovice z iniciativy správce 

webu umisťují vlajku Tibetu na 

svých stránkách od 10. března 

2007, a to vždy na týden, kdy 

v Tibetu vrcholí čínské represe. 

Do oblasti Tibetu je v tomto ob-

dobí zcela zamezeno vstupu ci-

zinců. Stejně, jako mezinárodní 

tlak přispěl svým dílem k pádu 

berlínské zdi a konci studené 

války, chce se věřit, že jednou 

mezinárodní tlak, podporovaný 

tlakem veřejnosti, přispěje k do-

držování lidských práv nejen 

v Tibetu, ale na všech místech 

světa, kde jsou tato práva dopo-

sud potlačována.

Zdroj: www.mnichovice.cz

Radnice vyvěsí vlajky

V historických kostýmech krajem
barona Ringhoffera
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Uhelné sklady Hostěradice        Uhlí Němcová

Rozvoz denně, multicar, Avia – skládání 
dopravníkem

 Hnědé uhlí nízkosirnaté Ledvice – kostka, ořech 1, ořech 2 

 Brikety – nízkopopelnaté ekologické německé 

 Volně ložená mulčovací kůra, štípané krbové dřevo

Letní slevy hnědého uhlí od 1. 4. 12 – 31. 5. 12. 

Při odběru 20 q a více doprava do 30 km zdarma.

Út – Pá: 8.00 – 15.30, So: 8.00 – 12.00 

Tel.: 775 238 070, 224 282 514 

www.uhlinemcova.cz

Otevřeno:

Osvěžte se chladivými bublinkami!

čtvrtek - sobota
neděle - středa
(najdete nás ve dvoře za pizzerií Grosseto v Průhonicích)

Eshop: www.winemarket.cz

10:00 - 21:00
10:00 - 20:00

179,- Kč
Prosecco Brut DOC

Borgo Molino

... Váš obchod 
   s italskými 
 potravinami
   a vínem 
 v Průhonicích

Opravdu chcete ušetřit?

Celkově jsou na tom nyní patrně 

nejlépe zákazníci v hlavním měs-

tě, kde je dominantním dodava-

telem Pražská plynárenská. Proč? 

Kromě příznivých cen plynu mají 

k dispozici i řadu zajímavých bo-

nusů a výhod, často na trhu zce-

la výjimečných. Ty pak nabízejí 

možnost ušetřit v rodinném roz-

počtu další tisíce korun. 

Jako příklad se nabízí nepří-

jemnost, která dříve nebo poz-

ději potká každého, kdo využívá 

zemní plyn. Jedná se o poruchu 

plynového spotřebiče, která 

kromě problémů spojených se 

zajištěním opravy může dále 

znamenat až několikatisíco-

vé nečekané výdaje. Zákazníci 

Pražské plynárenské, na rozdíl 

od zákazníků jiných 

dodavatelů plynu, se 

však této nepříjemné 

události nemusí pří-

liš obávat, protože při 

prodloužení smlouvy 

se společností mají 

opravu zcela zdar-

ma. Tímto způsobem 

lze dále pořídit např. 

provozní servis ply-

nového spotřebiče, 

revizi nebo montáž 

nového spotřebiče. Uvážíme-

li, že pro své zákazníky společ-

nost rovněž zajistí až 30% slevu 

na nákup nového plynového 

spotřebiče, může při vhodné 

kombinaci zmíněných produk-

tů dosáhnout celková úspora až 

desítek tisíc korun. 

Podobně je tomu i u Zákaznic-

ké karty Pražské plynárenské, 

kterou společnost vydává svým 

zákazníkům zdarma a jejímž 

prostřednictvím je možno čer-

pat slevy u více než devadesáti 

nejrůznějších poskytovatelů za-

pojených do tohoto věrnostního 

programu. Namátkově lze jme-

novat např. renomované ces-

tovní kanceláře, které poskytují 

držitelům karty na své zájezdy 

až 12% slevu a dovolenou lze tak 

pořídit i o tisíce korun levněji. 

Se Zákaznickou kartou lze dále 

ušetřit za sport, ubytování, v re-

stauracích, v kinech, 

divadlech, při náku-

pech nejrůznějšího 

zboží apod. Navíc, její 

držitelé mohou pravi-

delně několikrát ročně 

soutěžit o exotické zá-

jezdy a další zajímavé 

ceny. Není proto divu, 

že Zákaznickou kartu 

Pražské plynárenské 

v současné době vyu-

žívá již více než polo-

vina jejích zákazníků. 

S velkým ohlasem se setkala také 

nabídka slev, kterou společnost 

směřuje seniorům a zdravotně 

handicapovaným občanům (drži-

telům průkazu ZTP/P). Poskytne 

jim slevu 65,-Kč na MWh, a to na 

dva roky, za podmínky prodlou-

žení smlouvy na toto období. 

Pro zákazníky je zároveň pozitiv-

ní i ta skutečnost, že společnost 

je „komunikativní“ a zajišťuje 

velmi solidní komfort obsluhy. 

Kromě klasických komunikač-

ních kanálů jako jsou obchod-

ní kanceláře, zákaznický portál 

nebo call centrum, s ní mohou 

zákazníci např. komunikovat 

i prostřednictvím SMS zpráv, 

mobilní obchodní kanceláře 

nebo si jednoduše vyřídit svůj 

požadavek na jedné ze 106 praž-

ských poboček České pošty. 

(PR)

Dodavatelé plynu se na 

trhu přetahují o zákazníky 

a využívají k tomu různé 

prostředky, nabídky 

a lákadla. Zdá se však, že 

argumentem pro změnu 

dodavatele plynu není, na 

rozdíl od minulosti, již jen 

samotná cena plynu, ale 

zákazníci si ve stále větší 

míře všímají i služeb, bonusů 

a dalších výhod, 

které u konkrétního 

dodavatele získají.

Soukromá kanadsko-česká škola 

základní škola Sunny Canadian 

School v Jesenici nabízí stipen-

dijní studium žákům budoucí-

ho 7. ročníku, od školního roku 

2012/2013 do konce druhého 

stupně, včetně možnosti po-

kračovat na zdejším čtyřletém 

gymnáziu. Přijatí stipendisté 

nebudou během svého studia 

platit běžné školné. Podmínkou 

pro přijetí je vynikající prospěch 

a bezproblémové chování, velmi 

dobrá znalost anglického jazyka, 

vítáni jsou nadaní žáci nebo děti, 

které se na nadstandardní úrov-

ni věnují mimoškolní činnosti. 

Škola Sunny Canadian poskytuje 

svým žákům mimo jiné kvalitní 

vzdělání v českém a anglickém 

jazyce s rodilými mluvčími, výu-

ku v malých třídních kolektivech, 

která umožňuje individuální pří-

stup, zdravé stravování formou 

obědů a dvou svačin, pestrou 

nabídku odpoledních krouž-

ků v českém i anglickém jazyce 

a také nadstandardní úroveň ko-

munikace s rodiči i s dětmi.

Velmi nadané děti mohou být 

přijaty také do budoucího třetí-

ho ročníku za stejných stipendij-

ních podmínek.

Pro bližší informace volejte ře-

ditelku školy, tel.: 739 692 610, 

nebo zástupkyni pro druhý stu-

peň, tel.: 734 570 671, podmínky 

přijetí naleznete také na www.

sunnycanadian.cz.

Sunny Canadian School
PRPR
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countrybálcountrybál

CowpackůvCowpackův

Odpoledne patřilo dětem
Děti, které své rodiče přemluvily 

a do Sokolovny přišly, si v prů-

běhu odpoledne zasoutěžily, za-

tancovaly a na vlastní oči viděly 

několik základních kovbojských 

dovedností. Zkoušely se triky 

s lasem, střílení z koltu i chytá-

ní imaginárního býčka. Došlo 

také na házení podkovou. 

Skvělou show před-

vedl dětem Radim 

„ Jesse“ Michálek. 

Žongloval 

s revolvery, práskal honáckými 

biči a chytal děti do lasa. Ne-

chyběla ani soutěž v tanci, do 

níž se děti jak se patří „obuly“. 

Dětskému programu neodolali 

ani nekteří z rodičů a ukázali, 

že bude-li třeba, skolí býka jed-

na dvě. A to nejenom tátové, 

ale i mámy! Organizátoři chtějí 

v  započaté tradici pokračovat. 

Jak uvedli v závěru: „Věříme, že 

v příštím roce přijde dětí ještě 

více. Jistě se kolem rozkřikne, že 

se ve Strančicích konala příjem-

ná akce pro celou rodinu a se 

zajímavými dárky.“ 

Tanečníci nežíznili
S blížícím se večerem se sál po-

malu plnil dospělými, vše již 

bylo připraveno. V šatně čekala 

obsluha, která příchozím ode-

bírala kabáty a uváděla je na 

místo. Bufet byl oproti loňsku 

umístěn přímo v sále, a tak žíz-

niví tanečníci nemuseli postá-

vat „mezi futry“ a dožadovat 

se nějakého toho moku. 

Vylepšením byla také 

obslu-

ha, která pozorně sledovala, 

není-li náhodou u některého 

ze stolů nedostatek občerstve-

ní. To rozhodně nebyl.

Pocta „Cowpackovi“
Krátce po úvodních slovech mode-

rátora si účastníci vstoje při hymně 

Pony Expressu zavzpomínali na 

Luďka Cowpacka Buriana, ně-

kdejšího Sheriffa československé-

ho a Presidenta Evropského Pony 

Expressu a také dlouholetého roz-

hodčího Rodeo Corralu WI-CZ. 

A hlavně, správného kovboje a ka-

maráda, který odešel před pěti lety, 

tedy 13. února 2007. „Cowpack byl 

jen jeden. Neúnavně dlouhá léta 

budoval Československý Pony Ex-

press a následně i evropský, trou-

fám si říci, že není nikdo, kdo by 

pro tuto organizaci udělal víc. Pro 

Cowpacka to byl celý jeho život. 

Měl v hlavě spoustu dalších plánů 

a myšlenek, ale bohužel jeho srdce 

rozhodlo jinak…,“ pronesl v úvo-

du slavnostně a s dojetím Jirka 

Navrátil.

Tomgrass a Dos Bailarínes
O taneční ukázky a výuku tance 

se postarali manželé Janouškovi. 

Kromě klasických country tan-

ců předvedli také tance mexické. 

Předvedli tance z několika ob-

lastní, Puebla, Yucatanu i Jalisca, 

a také rafinované přeměny taneč-

ních kostýmů. Rychlé kroky pře-

cházely v pomalé a naopak, sálem 

se nesl cinkot stříbrných ostruh 

a partnerka roztáčela dlouhou 

sukni. Inu, jako v Mexiku! „Olé!“

Text: Robert Mahovský

Foto: Tým SW

Fotografie z akce najdete v galerii 

na www.svetwesternu.cz

STRANČICE – V našem 

regionu se v únoru tancovalo 

ve stylu country. Teploměr 

ukazoval hluboko pod mínus 

20°C, ale to neodradilo 

organizátory akce, firmu 

JAAN a Bočan, spolu s OS 

Westerners International-CZ 

a časopisem Svět westernu, 

aby uspořádali tradiční 

Cowpackův country bál 

a letos poprvé i odpolední 

Dětský country bál.

Během večera se dostalo i na práskání honáckým bičem. Skvělou ukázku předvedl Jindra Zobl, alias Zorro, který si k asistenci vybral 

vždy nějakou šikovnou přihlížející

Děti, které své rodiče přemluvily a do Sokolovny přišly, si v průběhu odpoledne zasou-

těžily, zatancovaly a na vlastní oči viděly několik základních kovbojských dovedností

DOBŘEJOVICE – V těsném 

sousedství dálnice D1 probíha-

la v předešlých dnech náročná 

stavební a montážní operace. 

Odstranění tankerů pohon-

ných hmot, které byly součástí 

likvidované benzinové stanice 

značky Shell ve směru od Pra-

hy na Brno. Rozhodnutí o od-

stranění stavby mělo dvě části. 

Ta první, na provozní budovy, 

byla jednoduchá a standardní. 

Již proběhla. Druhá, o likvida-

ci podzemních tankerů, měla 

podstatně složitější podmín-

ky stanovené Hasičským zá-

chranným sborem Středočes-

kého kraje (pracoviště Říčany) 

a Krajskou hygienickou stanicí 

Středočeského kraje (Praha 2, 

Dittrichova ulice). Po odčerpání 

a odsávání zbytkových hodnot 

(třaskavé směsi s nebezpečím 

veřejného ohrožení) z tankerů 

bylo rozhodnuto nerozřezávat 

tankery na místě, ale vyjmout 

je ze stavebních základů vcel-

ku a dopravit k likvidaci mimo 

ochranné pásmo dálnice D1. 

Úplné vyčištění vnitřních pro-

stor prováděla a garantovala 

společnost Dresser, vyjmutí na 

povrch bylo úkolem dodavatele 

stavby Dálniční stavby a. s. Pra-

ha (řízení a veškerá koordinace 

prací ing. Sojka) a předepsaný 

odvoz s likvidací byl svěřen dvě-

ma místům: Kovošrot Lorenc 

+ AM-Kovo. Maximální stano-

vená doba, podle vydaného roz-

hodnutí, byla na 20 kalendářních 

dní. Investor ani dodavatel, v zá-

jmu bezpečnosti a bezkoliznosti 

těchto operací, celou situaci ve-

řejně nepublikovali a jen vnitřně 

monitorovali.

Na místě samém už nyní začaly 

probíhat betonářské práce na-

značující obrysy budoucí po-

doby křížení Silničního okruhu 

kolem Prahy s dálnicí D1 i s úpl-

ným vzájemným napojením 

obou dopravních tepen.

Vladimír Zápotocký

D1 bez veřejného ohrožení

PRPR

„Výstavba nových učeben a ví-
ceúčelové haly uspokojí rostoucí 
počet studentů gymnázia i zá-
kladní školy. Nové prostory na-
bídnou rovněž zázemí pro různé 

kluby a volnočasové aktivity zá-
jemcům z Babic, Říčan a dalších 
obcí v okolí,“ říká k právě zahá-

jené stavbě Petr Chára, zástupce 

ředitele Open Gate.

Výstavba víceúčelové haly
Nová hala poskytne zázemí pro 

sportovce i společenské akce. Na 

kvalitním umělém povrchu v ofi-

ciálních rozměrech hřišť se zde 

bude moci hrát většina týmových 

sportů – florbal, házená, sálová 

kopaná, basketbal, volejbal, bad-

minton apod. V hale bude možné 

uspořádat různé sportovní a spo-

lečenské akce až pro 500 osob, 

kapacita tribun pro sledování 

sportovních utkání bude 150 míst. 

V zázemí haly budou šatny, hygie-

nické centrum a skladové prosto-

ry pro sportovní vybavení. Další 

menší prostory budou sloužit pro 

fitness, aerobik, tanec nebo jógu.

Nové učebny
Výstavba pěti velkých učeben 

naváže na vloni dokončenou 

budovu základní školy. Učeb-

ny budou k dispozici pro po-

třeby žáků základní školy i os-

miletého gymnázia a budou 

opět vybaveny nejmodernější 

technikou pro kvalitní peda-

gogickou práci.

Jitka Tkadlecová

Open Gate se rozšíří o další 
učebny a víceúčelovou halu

BABICE – V areálu 

osmiletého gymnázia OPEN 

GATE v Babicích u Prahy 

se opět začíná stavět. 

Závěrečná fáze výstavby 

počítá s vybudováním 

pěti velkých učeben 

a víceúčelové haly 

určené různým sportům 

i společenským akcím. 

Revitalizací projde starý 

ovocný sad, který se změní 

v odpočinkovou zónu. 

Další etapa výstavby 

navazuje na loni dokončenou 

novou budovu základní 

školy. Celkové náklady 

na dokončení areálu 

OPEN GATE se odhadují 

na 100 mil. Kč. Stavba 

a další úpravy budou 

dokončeny do září 2012.
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Přijmeme

prodavače
do NC Harfa Praha a do prodejny  

Dolní Břežany na prodej atraktivního 
značkového zboží

Pracovní náplň: konzultace se zákazníky, zpracování 
nabídek, práce na směnný provoz, předváděcí akce 
zboží přímo v nákupním centru

Nástup možný ihned
Informace:

linhart@vladeko.cz, tel.: 311 678 445

INZERCEINZERCE

DOLNÍ BŘEŽANY – Rodinnou 

firmu založili Žákovi před dva-

nácti lety. Již o dva roky později 

se začali věnovat oblasti zdravého 

spánku a vybavení ložnic. V roce 

2005 nastal v podnikání rodi-

ny Žáků zásadní průlom. Na trh 

uvedli dřevěný bukový a dubový 

nábytek pod vlastní obchodní 

značkou Jacques s vlastním desi-

gnem a výrobou. Nábytek vyrábí 

i z dalších tvrdých dřevin.

Řemeslná výroba
„Ačkoliv vystupujeme pod obchod-

ním názvem Jacques, který evoku-

je francouzský styl, jsme originální 

český výrobce nábytku,“ říká pan 

Martin Žák, ředitel společnosti.

 „Naší jednoznačnou výhodou 

je vlastní výroba, díky níž jsme 

schopni dodat nábytek během 

velice krátké doby dvou až tří 

týdnů. Vyrábíme kusově, s dů-

razem na perfektní řemeslné 

zpracování. Jeden truhlář vyrá-

bí kus nábytku od začátku až do 

konce. Tím je možné přizpůso-

bit se plně zákazníkovi a nikoli 

přizpůsobovat zákazníka naše-

mu katalogu. To by bylo v séri-

ové výrobě nereálné,“ myslí si 

pan Žák.

Důraz na službu
„Díky speciálnímu software, kte-

rým disponujeme, můžeme navrh-

nout nábytek společně se zákazní-

kem přímo v našem showroomu.“ 

Syn pana Martina Žáka, Pavel, 

dokáže v počítači upravit coko-

liv, včetně rozměrů, tvaru, barev. 

„V současné době rozšiřujeme na-

bídku v našem showroomu o ča-

louněný nábytek a sedací soupravy, 

vestavné skříně a dětský program,“ 

doplňuje Martin Žák. „Řekl bych, 

že oproti poněkud anonymním 

velkým prodejnám, kde není mož-

né se s někým poradit, nabízíme 

individuální přístup k zákazníkovi 

a jeho požadavkům.“

Studio v Dolních Břežanech
„Před rokem jsme otevřeli novou 

výrobnu ve Strančicích a v říj-

nu 2011 nový showroom v Dol-

ních Břežanech, do kterého by-

chom rádi pozvali vaše čtenáře 

a všechny milovníky kvalitního, 

řemeslně dobře zpracované-

ho designového nábytku,“ zve 

všechny zájemce pan Žák. 

Originální design firemních vý-

robků zpravidla navrhuje můj 

druhý syn Petr, hlavní designér 

firmy. „Zákazník si může zvo-

lit materiál, rozměry i tvar dle 

vlastních představ. Dřevo také 

barevně namoříme nebo jak-

koliv upravíme,“ dodává pan 

Žák. „Někdy se stává, že vznikne 

kousek, pozměněný zákazníkem 

a ten nakonec použijeme do ka-

talogu,“ doplňuje syn Pavel.

„Samozřejmě, že i zákazníci sami 

mohou přijít s originálním náčrt-

kem a my podle jeho připomínek 

nábytek navrhneme a návrh a bu-

deme upravovat až do finální podo-

by podle představ zákazníka. Poté 

z tohoto náhledu vytiskneme tech-

nický výkres přímo do výroby.“ (PR)

Kontakty

Jacques & partner, s. r. o.

Dolní Břežany, Libeř 167

Tel. 222 592 362

E-mail: objednavky@jacques.cz

www.jacques.cz

Nábytek podle vašich představ

Ve hře o výlet na EURO 2012 a LOH v Londýně je 1 062 týmů

Projekt organizovaný společnos-

tí Coca-Cola se řadí mezi největ-

ší sportovní akce svého druhu 

v České republice. „Velmi nás 

těší, že mají školy o turnaj takový 

zájem. V desetileté historii Coca-

Cola Školského poháru se na 

fotbalových trávnících vystřída-

lo více než dvě stě tisíc mladých 

fotbalistů a fotbalistek a někteří 

z nich to potom dotáhli ve fot-

balové kariéře opravdu vysoko. 

Věřím, že i letos se nám podaří 

objevit výjimečné talenty. Nej-

důležitější ale je, že Coca-Cola 

Školský pohár ukáže tisícům 

dětí, jak smysluplně trávit volný 

čas, naučí je fair-play a dá jim 

příležitost zažít něco výjimeč-

ného,“ uvedla Daniela Paličko-

vá, PR manažerka společnosti 

Coca-Cola. 

Slavnostní výkop turnaje probě-

hl 29. února 2012, tedy přesně 

sto dnů před zahájením fotba-

lového mistrovství Evropy 2012 

v Polsku a na Ukrajině. „Těším 

se, že na turnaji objevíme šikov-

né mladé fotbalisty, kteří nás 

možná budou také jednou re-

prezentovat na mezinárodních 

fotbalových akcích. Kluci i holky 

určitě předvedou vše, co v nich 

je, protože motivace je obrovská. 

Kdo by si nepřál zažít na vlast-

ní kůži atmosféru EURA nebo 

olympiády?“ poznamenal amba-

sador projektu, nejlepší střelec 

české fotbalové reprezentace Jan 

Koller. Ke slavnostnímu výko-

pu Coca-Cola Školského pohá-

ru 2012 dala symbolický pokyn 

nejznámější česká sudí, členka 

komise rozhodčích UEFA, paní 

Dagmar Damková.  

První zápasy ve skupinách se roze-

hrají v březnu v rámci takzvaného 

nultého místního kola. Z něj po-

stoupí 512 chlapeckých a 32 dív-

čích týmů do prvního obvodní-

ho kola, odkud mohou projít do 

druhého okresního a následně do 

třetího krajského kola. O vítězích 

obou turnajů, chlapeckého i dívčí-

ho, se rozhodne 4. – 5. června 2012 

na stadionu AC Sparta Praha, kde 

proběhne finálový turnaj osmi nej-

lepších týmů z obou turnajů.  (red)

Fotbalista Jan Koller zahájil slavnostním výkopem 

Coca-Cola Školský pohár 2012. Do jubilejního desátého 

ročníku fotbalového turnaje pro žáky a žačky druhého 

stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií 

se přihlásilo 946 chlapeckých a 116 dívčích týmů. 

Na více než 15 930 mladých fotbalistů a fotbalistek tak čeká 

dohromady téměř 4 400  zápasů. Vítězové pojedou jako 

vlajkonoši české fotbalové reprezentace na EURO 2012, 

vítězky se podívají na finálový zápas ženského fotbalového 

turnaje na Letní olympijské hry do Londýna.

Školský pohár odstartoval

„Jsem rád, že se letos opět přihlásilo tolik 

škol. Je hezké vidět, že i v dnešní době, 

které vládnou počítačové hry a internet, 

má mládež stále zájem o sportování,“ říká 

ambasador projektu Jan Koller 

Starostové - fotbalisté z Posá-

zaví, spojte se! Tak by se dala 

s nadsázkou parafrázovat snaha 

ratměřického starosty Viktora 

Lišky sehnat kolegy do českého 

mužstva, které by si změřilo síly 

na mistrovství Evropy starostov-

ských reprezentací. Uskuteční se 

od 16. do 21. května 2012 v Pol-

sku a na Ukrajině, tedy 14 dní 

před tamním evropským fotba-

lovým šampionátem.

„Jde nejen o to, abychom do 

týmu vybrali nejlepší, kteří bu-

dou Česko reprezentovat, ale 

také o to, abychom dali dohro-

mady partu starostů, kteří si rádi 

zahrají fotbal nejen na mistrov-

ství Evropy. Třeba založíme no-

vou tradici vzájemných zápasů, 

například mezi Čechy a Mora-

vou,“ řekl Viktor Liška. Do týmu 

se mohou přihlásit starostové 

bez rozdílu věku a místostaros-

tové starší 40 let, kteří hrají nebo 

hráli fotbal. V týmu je šest hrá-

čů a brankář, hraje se na hřišti 

o rozměrech 30 krát 60 metrů 

s menšími brankami. Bližší in-

formace poskytne Viktor Liška 

na telefonu 776 580 584 nebo e-

mailu starosta@ratmerice.cz.

Účast českého starostovského 

týmu na evropském šampioná-

tu přislíbilo finančně podpořit 

Sdružení místních samospráv 

a Hnutí Starostové a nezávislí. 

Podle Viktora Lišky se hledají 

ještě další možnosti, jak muž-

stvu zaplatit cestu a účastnic-

ký poplatek.

Kontakt pro další informace:

Viktor Liška, tel.: 776 580 584, 

e-mail: starosta@ratmerice.cz.

Cílem je zapojit až 34.000 žáků 

1. tříd základních škol po celé 

České republice. K 20. 2. 2012 

bylo do programu přihlášeno již 

bezmála 30.000 žáků z více než 

700 základních škol.

Stejně jako v loňském roce oslo-

vila i letos každá prodejna dm 

jednu základní školu ve svém 

okolí. Tyto školy v únoru a břez-

nu navštěvují proškolení zá-

stupci dm. „Návštěvy probíhají 

v příjemné atmosféře, děti s nad-

šením vítají zábavně-vzdělávací 

film s Hurvínkem a Máničkou, 

který jsme pro tyto účely natoči-

li ve spolupráci s Mgr. Helenou 

Štáchovou v Divadle Spejbla 

a Hurvínka,“ přibližuje návštěvy 

ve školách Martina Horká. Hlav-

ní postavy ve filmu „Jak se dostat 

Hurvínkovi na zoubek“ dětem 

hravou formou vysvětlují, proč 

by si měly zoubky důkladně čis-

tit, jak při čištění zoubků postu-

povat a proč je nutné pravidelně 

navštěvovat zubního lékaře.  

„Z konzultací s odborníky na pre-

venci vzniku zubního kazu vyšlo 

najevo, že nejčastější chybou při 

čištění zoubků u dětí je nespráv-

ná technika čištění. Proto jsme 

se rozhodli, že do programu 

„Veselé zoubky“ v letošním roce 

zařadíme také názornou ukázku 

správné techniky čištění zubů,“ 

pokračuje paní Horká. Dětem 

jsou zapůjčeny makety zoubků 

a zubní kartáčky a děti tak mají 

jedinečnou možnost nacvičit si 

techniku čištění zubů pod dohle-

dem proškoleného zástupce dm. 

Každému žáku věnuje společnost 

dm preventivní balíček zaměře-

ný na péči o dětský chrup, který 

rovněž obsahuje edukační bro-

žuru pro rodiče. Tu dm připravi-

la opět ve spolupráci s odborným 

garantem celého preventivního 

programu, prof. MUDr. Marti-

nou Kukletovou, CSc., z Lékařské 

fakulty Masarykovy univerzity 

Brno a Stomatologické kliniky 

FN u sv. Anny v Brně. (red)

Hurvínek s Máničkou a zubním kartáčkem
Společnost dm drogerie 

markt s. r. o. přichází 

v měsících únor a březen 

již s druhým ročníkem dm 

preventivního programu 

„Veselé zoubky“. Jak sám 

název napovídá, jeho 

tématem je správná péče 

o zuby a prevence vzniku 

zubního kazu.

DLUHOVÁ PORADNA
Řešení dluhů a exekucí

www.analyzadluhu.czZatočte s dluhy! 

Pošli SMS ve tvaru:
Příjmení, Jméno, 
PSČ, Mobil 
na tel. 777 866 799

Vestec, Jesenice, 

tel.: 607 207 724607 207

Rudná u Prahy, 
tel.: 602 492 872

 Praha 9 – Satalice, 

tel.: 724 594 803

STASAN s. r. o. 

PŮJČOVNY STROJŮ

tel.: 602 492 8

Praha 9 – Satalice, 

Velké Přílepy – Svrkyně, tel.: 725 154 124

INZERCEINZERCE

Hledáme starosty – fotbalisty
pro mistrovství Evropy starostovských týmů

Firma rodiny Žákových vyrábí kvalitní nábytek více než 10 let. Chcete vlastní design nábytku? Žádný problém, i s tím vám poradí v 

showroomu v Dolních Břežanech Foto: Jan Navrátil
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Nynější školní budova byla ote-

vřena v roce 1958. Roku 1962 

byla přistavěna tzv. „školička“, 

která byla určena pro družinu, 

a nyní slouží pro výuku ve spe-

ciálních třídách.Vznikla školní 

zahrada a postupně i sportovní 

areál. Roku 1984 byla škola pod-

statně rozšířena přístavbou, kde 

nyní probíhá výuka 2. stupně. 

Rozloha areálu je úctyhodných 

25 000 m2 , z toho je zastavě-

no 3 066 m2. Součástí areálu je 

rozlehlé sportoviště s několika 

sportovními plochami, školní 

pozemek, školní zahrada a par-

kové plochy.

Další přístavba je již na obzoru, 

jak říká paní ředitelka PaedDr.

Bc. Květa Trčková: „Jedná se 

o dostavbu přístavby z osmde-

sátých let a její zateplení a za-

střešení. Zároveň proběhne 

rekonstrukce nevyhovujícího 

sociálního zařízení a dovybave-

ní moderními technologiemi. 

Vzniknou 4 učebny druhého 

stupně. Předpokládáme ukon-

čení do dubna 2013, v červnu 

2012 by se mělo začít stavět.“ 

Dodejme, že rozpočet je cca 26 

milionů korun a drtivou většinu 

nákladů pokryjí finance z dotace 

ROP Střední Čechy.

„V letošním roce máme děti ve 

20 třídách. Základ našich žáků 

tvoří děti z Jílového a z vesnic 

patřících pod město – Borek, Ra-

dlík, Studené, Chotouň a Luka 

pod Medníkem. Další děti jsou 

ze spádových obcí – Libeř, Psáry, 

Pohoří, Okrouhlo a několik žáků 

k nám dojíždí i z dalších vesnic,“ 

říká ředitelka Trčková.

Ve škole se od roku 2007 pracu-

je podle Školního vzdělávacího 

programu pro základní školy 

„Škola pro radost“. Jedná se 

o dokument, který se postupně 

vyvíjí a zdokonaluje, tak jak se 

mění potřeby dětí i společnosti. 

Škola se profiluje ve výuce etic-

ké výchovy, environmentální 

výchovy a v nabídce volnočaso-

vých aktivit. 

„Naší snahou je, aby se žáci 

podíleli na životě školy, na 

postupném zlepšováním kli-

matu školy. Jedním z nástrojů 

participace je Žákovský senát, 

jehož tradice sahá do 90. let 

minulého století. Zástupci ze 

2. – 9. tříd, senátoři, pod ve-

dením koordinátorek ŽS stále 

častěji přicházejí s dobrými ná-

pady na školní akce či na zlep-

šování prostředí školy,“ dodává 

paní ředitelka. Z nápadů, které 

se v senátu zrodily, se realizo-

vala Zimní olympiáda, Barevné 

dny, Den navíc, zajímavá akce 

nazvaná Den naruby, proběh-

ne 28. března na Den učitelů, 

kdy budou ve škole učit děti. 

Dalším důležitým partnerem 

vedení školy je Ekotým. Vznikl 

v roce 2008, kdy se Základní ško-

la v Jílovém přihlásila do mezi-

národního programu Ekoškola. 

Práce Ekotýmu je natolik sys-

tematická, že se škole podařilo 

v roce 2010 získat titul Ekoškola. 

Jako forma smysluplného trávení 

volného času, jako zpětná vazba 

fungování školy a zároveň sna-

ha o zlepšování komunikace ve 

škole je i existence novinářského 

kroužku. Výstupem jeho práce 

je školní časopis Jílovský školák, 

který vychází čtvrtým rokem.

Z dotačního programu „EU pe-

níze školám“ na počátku roku 

2012 byly vybaveny třídy prvního 

stupně počítačovou a projekční 

technikou – v šesti třídách jsou 

interaktivní tabule, ve čtyřech 

jsou dataprojektory, každá třída 

je vybavena počítačem – všech-

ny jsou zapojeny ve školní síti. 

Na školní server je také napoje-

na počítačová třída, která prošla 

další modernizací.

Škola je zapojena v několika 

projektech ESF. V rámci již 

jmenovaného projektu KOKOS 

probíhá ve škole dlouhodobý 

kurz Kritického myšlení pro 

učitele a kurz Etické výchovy 

pro pedagogy volnočasových 

aktivit. Zároveň se učitelé 

účastní krátkodobých vzdělá-

vacích akcí projektu. Dalším 

projektem jsou CPIV, čili Cen-

tra podpory inkluzivního 

vzdělávání, projekt Školou bez 

překážek, „Naši nebo cizí? Židé 

v českém 20. století“, Výchova 

demokratického občana - Pro-

jekt Výchova k občanství.

Novinky se týkají i areálu školy 

a nenechají na sebe dlouho čekat. 

V únoru úspěšně obhájila paní 

ředitelka Květa Trčková žádost 

o dotaci ze Strategického plánu 

Leader, určenou pro dva projek-

ty 1. Školní arboretum a naučná 

stezka Stromy ve městě a 2. Zóna 

aktivního odpočinku. Uvedené 

projekty podávalo Město Jílo-

vé u Prahy a byly vybrány mezi 

13 projekty, které mohou vyu-

žít peníze z tohoto dotačního 

programu. Společnost Posázaví 

o.p.s., která jej v regionu admi-

nistruje, rozdělí mezi vybrané 

projekty celkem 17,9 mil. korun. 

V tomto příspěvku nebyl prostor 

na vyjmenování veškerých aktivit, 

které se ve škole realizují, pokud 

vás informace zaujaly, navštivte 

webové stránky www.zsjilove.cz. 

Zbyněk Pokorný, Květa Trčková

Více než dvě stovky certifiko-

vaných škol za čtyři měsíce 

existence značky Rodiče vítáni 

lze považovat za jednoznačný 

úspěch. Jejím hlavním smyslem 

je pojmenovat prostřednictvím 

jednotlivých kritérií, podle čeho 

poznají rodiče vstřícnou školu. 

Rodičům letošních prvňáčků 

nová služba umožňuje vybírat 

si v okolí bydliště školu i podle 

ochoty jejího vedení spolupra-

covat s rodičovskou veřejností.

Z 205 certifikovaných škol je 

121 základních škol, 72 škol, 

které jsou spojené s mateřskou 

školou, 9 víceletých gymnázií 

a 3 školy speciální. 

Podle krajů je o značku největší 

zájem stále v Praze a velkých měs-

tech, nejméně certifikovaných 

škol je v Karlovarském kraji a na 

Vysočině. Ve středočeském kraji  

je to včetně ZŠ Jílové 24 škol.

Kateřina Kubešová, manažerka 

značky Rodiče vítáni, říká: „Dvě 

stě přihlášených škol už je do-

statečný počet, aby například 

v Praze, Brně, Středočeském 

kraji, ale třeba i v Ústí nad La-

bem nebo Ostravě měli rodiče 

letošních prvňáků reálnou mož-

nost pomocí interaktivní mapy 

na našich stránkách najít v okolí 

svého bydliště certifikovanou 

školu a mezi kritéria, podle kte-

rých vybírají školu pro své dítě, 

zahrnout i deklaraci slušného 

zacházení s rodiči. A budeme 

samozřejmě rádi, pokud školám 

tato nová služba přinese nové 

žáky a aktivní spolupracovníky 

z rodičovských řad. Takový byl 

záměr při zavádění této značky 

a letošní zápisy do základních 

škol ukážou, nakolik se ho poda-

řilo realizovat.“

Zdroj: www.rodicevitani.cz

Když si člověk poprvé stoupne 

před takovou tabuli, připadá si 

opravdu jako kouzelník, který 

tahá králíky z klobouku. Vy samo-

zřejmě netaháte králíky, i když i to 

by jistě bylo možné, ale můžete 

dělat věci možné i nemožné.

Najednou se vám otevírají tako-

vé možnosti, že ani nevíte, co 

s nimi. Máte přístup k informa-

cím přes internet, které můžete 

přetvářet na učební materiály. 

V mžiku vykouzlíte cvičení na 

probíranou látku a děti, které 

dříve seděly netečně před oby-

čejnou tabulí, se mohou pře-

trhnout, aby mohly k tabuli jít 

a něco předvést. Povídáte si 

s dětmi o zvířatech? Najednou 

zjistíte, že děti nikdy neviděly 

vlaštovku! 

Není nic jednoduššího, než jim 

ji během několika okamžiků na 

tabuli ukázat a klidně k ní do-

psat a domalovat novinky, které 

o ní najdete. Interaktivní tabule 

je takové „kouzlo“, které zařídi-

lo, že to nudné učení začalo bý t 

pro většinu dětí i učitelů zajíma-

vější. Najednou vás to tak nějak 

víc baví. S interaktivní tabulí se 

nám otevřelo mnoho možnos-

tí, jak učit poutavěji, efektivněji 

a moderněji. S těmito tabulemi 

se teprve seznamujeme a ještě 

zdaleka neumíme využít všech-

ny jejich možnosti.

Zatím nám to ubírá i hodně času 

v našem pracovním vytížení, ale 

věřím, že tento čas nám bohatě 

vynahradí radost z učení nám 

svěřený ch dětí.

Lenka Rybářová

Ve čtvrtek 2. února jsme se se sy-

nem vydali do jílovské ZŠ v ulici 

Komenského na zápis do 1. tří-

dy. Hned u vchodu do školy si 

mého syna vzal na starost jeden 

ze žáků 8. třídy. V 1. patře se nás 

ujala paní ředitelka společně 

s paní zástupkyní a Jáchym byl 

zapsán do seznamu přihláše-

ných dětí.

Já jsem pak začala vyplňovat po-

třebné formuláře a Jáchym v do-

provodu svého patrona začal 

obchůzku po škole, kde na něj 

v několika třídách čekaly paní 

učitelky s nejrůznějšími úkoly. 

Rodiče mohli děti doprovázet nebo 

si odpočinout u stolků s občerstve-

ním. Po zvládnutí všech úkolů do-

stal každý prvňáček Pamětní list, 

dárek a sladkou odměnu.

Ze školy jsme odcházeli v dobré 

náladě a myslím, že atmosféra 

celého zápisu byla příjemná jak 

pro děti, tak pro jejich rodiče. 

Chtěla bych proto touto cestou 

poděkovat paní ředitelce, paní 

zástupkyni, paním učitelkám, žá-

kům 8. tříd a všem ostatním, kteří 

se na zápisu podíleli a připravili 

tak pro děti i jejich rodiče zápis, 

na který budou rádi vzpomínat.

 Jindra Stachurová

ZŠ Jílové – moderní škola pro radost
Po krátké odmlce opět 

pokračujeme v seriálu 

o základních školách 

v regionu, které jsou partnery 

v projektu Kooperace  

a konkurenceschopnost 

– KOKOS. Tentokrát si 

představíme ZŠ v Jílovém 

u Prahy, kterou v areálu 

Komenského ulice 

navštěvuje přes 400 dětí 

z Jílového a okolí. A nebude 

to představení jednoduché, 

protože záběr školy je, jak 

sami poznáte, obrovský.

ZŠ Jílové patří certifikát „Rodiče vítáni“
V naší škole jsme už také „interaktivní“

V novém kalendářním 

roce jsme na naší škole 

měli opožděné Vánoce. 

Na 1. stupeň přibylo 6 

interaktivních tabulí. O tom, 

že je budeme mít, jsme 

věděli už nějakou dobu, ale 

ani tato doba plná očekávání 

nás nemohla připravit na 

toto „kouzlo“. Jiné slovo mě 

opravdu nenapadá.

Co píší rodiče budoucích prvňáčků

To si říkám už od září co bude 

dál, až dodělám základní školu? 

Co si mám vybrat za další školu? 

Hlavou se mi honí miliony otá-

zek, ale musím na to přijít sama, 

co bych chtěla dělat po základ-

ní škole. Jako malá holka jsem 

chtěla být tanečnicí, to mě o pár 

let později pustilo. Když jsme 

malí, tak chceme být hodně vy-

soko, ale pak časem zjistíme, že 

to není možné. Teď v devítce to 

máme ve svých rukách. Někdo 

chce být malířkou nebo grafič-

kou, ale pak zjistí, že neumí ma-

lovat, tak začne hledat dál. 

Najednou to vypadá, že jsme si 

našli školu, která by nás bavila, 

ale objeví se malý háček - ro-

diče. Ti chtějí, abychom šli na 

tuhle školu, a my chceme na 

jinou školu. A pak si říkáte, že 

musíte stát za svým, ale rodiče 

to s vámi myslí dobře. Nejlep-

ší je, když se dohodnete, že si 

dáte přihlášku na tu jejich i na 

tu vaši školu. Moc se jim to líbit 

nebude. Ale co s tím udělají? 

Nic, je to vaše volba. Vy to pak 

budete dělat celý život. A pro-

to si hledejte školu, která vám 

dá nejvíc k té práci, co chcete 

dělat dál. Je dobré dělat v bu-

doucnu práci, která vás baví 

a bavit bude. 

Už vím, půjdu na školu, co mě 

bude bavit. A všem ostatním přeji, 

aby si našli taky školu, která je bude 

bavit, a ne, aby někam šli s donuce-

ním rodičů. Alice Peková, 9. B

Co bude dál?

 Glosa na první stranu?
V každém vydání Našeho Re-

gionu najdete na přední straně 

novin glosu, která  komentu-

je některé z aktuálních téma. 

V březnovém čísle školního 

časopisu Jílovský školák, žáků 

ZŠ Jílové, se taky jedna tako-

vá, aktuální objevila. Napsala 

ji Alice Peková, žákyně 9. třídy. 

Zamýšlí se nad volbou povolá-

ní a přístupem rodičů k výběru 

školy. Myslím, že pokud se Ali-

ce rozhodně v budoucnu psát, 

má šanci mít svoji glosu jednou 

na první straně. Posuďte sami.

Zbyněk Pokorný
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SERVIS PRO VÁŠ VŮZ

KVALITNÍ
Kompletní servis pneu a disků a jejich uskladnění za výhodných podmínek

Při uvedení 
kódu J12 další

SLEVA 5%

na
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Náš 
zákazník, 

náš pán

Věděli jste, že při výběru pne-

umatik záleží na tom, jaký jste 

řidič? S panem Mitevem, maji-

telem internetového obchodu 

www.pneuobchod.cz a pneu-

servisu ve Vestci, si řekneme pár 

tipů k nákupu nových pneu. Náš 

rozhovor začneme v Asii.

� Pane Miteve, na trh se dostává 

celá řada levných pneumatik ze 

všech koutů Asie. Jak je to s je-

jich kvalitou?

To se dá obecně těžko říci. Ale 

je důležité rozlišovat Asii a Asii. 

I velcí výrobci mají továrny 

v Číně a jejich pneumatiky jsou 

naprosto v pořádku. Stejně tak 

japonské nebo korejské značky, 

ty patří také k naprosto bezpro-

blémovým. Obavy bych měl spíš 

z neznámých a „levných“ jmen.

� Provozujete internetový obchod 

již řadu let, ale myslím si, že než 

kliknu na tlačítko koupit, je lep-

ší se předem poradit, co říkáte?

Ano je to tak. Přestože provozu-

jeme internetový obchod www.

pneuobchod.cz, je vždy lepší 

aby se s námi zákazník poradil.  

Existuje hodně parametrů pod-

le toho, jak auto používáte, jak 

a kde jezdíte. Výrobci mají napří-

klad u stejného rozměru různé 

dezény, které mají jiné vlastnos-

ti. Navíc každý rok je něco jiného 

na trhu, nějaká žhavá novinka 

- i proto se nedá říct kdo je nej-

lepší a naopak. Spíše podle ak-

tuálních podmínek vybíráme se 

zákazníkem to, co mu bude nej-

více vyhovovat pro styl jeho jízdy 

a oblasti kde jezdí... Mimocho-

dem pokud ještě plánujete cestu 

někam na Vysočinu nebo do hor, 

vydržte ještě s přezutím na letní 

gumy nějaký čas, byť to legislati-

va umožňuje od 1. dubna.

� Co ještě rozhoduje při výběru? 

Můžeme říci, že existují tři hlavní 

parametry. Kromě ceny a kvality, 

je důležitá také dostupnost. Ně-

kteří výrobci nemají dostatečně 

pružné zásobování a může se stát, 

že ke konci sezóny některé běž-

nější rozměry nejsou dostupné. 

Pak by vznik problém těm, kdo 

při provozu poškodí pneu. S při-

hlédnutím k těmto třem faktorům 

radíme našim zákazníkům. Když 

u nás koupíte pneu, tak máte 20% 

slevu na práci. Čtenářům Našeho 

REGIONU nabízíme další 3% sle-

vy i na nákup zboží. 

� Vaši zákazníci mohou využít 

další službu - nechat si usklad-

nit kola u vás. Jak to funguje?

V areálu Agro-Jesenice ve Vest-

ci máme kompletní pneuservis 

včetně uskladnění kol a pneu. 

Kola skladujeme vč. údržby – 

umytí v myčce, kontroly stavu 

a vyvážení.  Pro nás i pro zákaz-

níka to má jednu výhodu. Během 

měsíců, kdy není sezona můžeme 

v klidu zkontrolovat a připravit 

kola na další sezonu. U poškoze-

ného ráfku nebo sjeté pneumati-

ky nabízíme opravu nebo výmě-

nu za nové s výhodnou cenou. 

Pak se v sezoně zákazník předem 

objedná na jemu vyhovující ter-

mín a zdrží se cca 10-15min v pří-

jemném prostředí s možností ob-

čerstvení a internetu. (PR)

WWW.PNEUOBCHOD.CZ

info@pneuobchod.cz

602 202 670, 224 814 578

Na Průhoně 159, 252 42 Vestec 

(vedle hospody u Klímešů)

Pan Adámek nás nadchnul tím, 

jak pečlivě se o auta stará. Je 

jedním z motoristů, kteří když 

přijdou do garáže, tak jejich 

auto  radostně zavrtí výfukem. 

Kdybychom chtěli popsat jeho 

závodní kariéru, nestačilo by 

na to jedno vydání novin. My 

jsme si s panem Adámkem po-

ložili otázku: Proč navštěvovat 

autorizovaný servis? 

Automobil má servisní knížku, 

kam se zapisují všechny pro-

hlídky, a pokud klient  navště-

vuje servis pravidelně dle po-

kynů výrobce, má tzv. mobilitu 

– to znamená, že kdykoli se mu 

auto v průběhu roku zastaví, má 

odtah do nejbližšího autorizo-

vaného servisu zdarma, kde se 

o něj postará tým zkušených 

pracovníků. 

Samozřejmě pojistné události 

vám vyřídíme přímo na míste.

Používáme originální náhradní 

díly se zárukou dva roky. 

Pokud u nás koupíte auto, máte 

velké výhody na servisní práce 

i na náhradní díly. 

Naše zákazníky si zveme na se-

zónní akce za zvýhodněné ceny. 

Součástí našich služeb je i vý-

měna pneumatik na jaře a na 

podzim. Pneumatiky vám za 

minimální příplatek naplníme 

dusíkem, což je médium běžně 

používané u závodních pneu-

matik. Dusík má oproti vzdu-

chu řadu výhod - např. udržuje 

v pneumatice konstantní tlak, ať 

je venku -20 nebo +30.

Oproti „garážovým“ servisům 

víme, že auta, resp. jejich mo-

tory jsou dnes velmi citlivé ne-

jen na palivo, ale i na maziva. Je 

nutné dodržovat označení ole-

jů, nesmí se zaměňovat jiným 

typem. Často se stane, že levní 

„garážoví“ opraváři nabídnou 

nesprávný nebo levný olej. To 

ve značkovém servisu nepřipa-

dá v úvahu.

Náš technik má v databázi veš-

keré opravy, úpravy, výměny, 

které na vašem autě provedl.  

Diagnostika – to je další kapitola 

– jde o velmi nákladné zařízení, 

které si malý servis těžko může 

dovolit. Většinu závad dnes 

zjistíte pouze prostřednictvím 

diagnostiky.

„Víte, dělat od všeho všechno je 

špatný. U nás se specializujeme 

na prodej a servis vozů Škoda 

a VW. Vezměte například fakt, 

že každý zaměstnanec musí být 

2x do roka den a půl na školení 

na Škodovku a VW, aby dosáhl 

a udržel si určitou odbornost,“ 

říká pan Adámek. (PR)

Kam do značkového servisu 

Škoda a VW:

AUTO Adámek

K Vltavě 1114/36

Praha 4 - Modřany

Telefon: 241 773 428

Servis: 241 773 799

Klimatizace – dobrý sluha, špatný pán

INZERCEINZERCE

Jaký řidič, takové pneu Proč navštěvovat
autorizovaný servis?

Automobilová legenda Miroslav Adámek radí motoristům

Jak vůbec funguje? Určitě nesta-

čí jenom zmáčknout knoflík na 

palubní desce. Klimatizace ve 

voze se skládá z pěti komponen-

tů: z kabinového filtru, kterým 

se zachycují nečistoty, pyly a pa-

chy, z výparníku, který ochlazuje 

vzduch, jenž následně proudí do 

automobilu, z kompresoru, který 

stlačuje chladící médium, z kon-

denzátoru, kde se médium ochla-

zuje, a nakonec je zde sušič, který 

zachycuje vzniklou vlhkost. Běž-

ným provozem dochází k zane-

sení filtru a k nežádoucímu pro-

pouštění nečistot do systému, kde 

vznikne ideální prostředí k růstu 

plísní a vzniku hnilobných proce-

sů. Znečištěný vzduch následně 

proudí výparníkem až do kabiny 

vozidla, kde jej dýcháme. Nevě-

domky si tak můžeme přivodit 

alergii nebo onemocnění dýcha-

cích cest.

Přitom stačí tak málo – pravidel-

ná údržba. Můžeme si ji udělat 

sami, je poměrně jednoduchá. 

Stačí aplikovat jednou za mě-

síc speciální přípravek na čiš-

tění klimatizace v podobě pěny 

nebo ve spreji do vstupních ot-

vorů. Bohužel, svým rozsahem 

a účinkem slouží spíš jako lo-

kální prevence. Servis klimati-

zace bychom proto měli nechat 

udělat jednou ročně, nejlépe 

před začátkem letní sezóny, 

nebo když se v kabině vozu ob-

jeví nepříjemný zápach. Vždy 

je to nutné, když klesne výkon 

klimatizační jednotky. Navští-

vit bychom měli specializovaný 

servis, protože neodborný zá-

sah může znamenat nejenom 

poškození klimatizace, ale také 

snížení její životnosti. Tento 

časově nenáročný úkon (maxi-

málně půl hodiny) nám ušetří 

peníze a hlavně chrání naše 

zdraví.  (red)

Klimatizace v automobilu? Určitě ano, zvyšuje komfort jízdy 
a v letním období je neocenitelným pomocníkem. Již jsme 
si na ni všichni zvykli. Víme ale také o nebezpečí, které nám 
může toto nepostradatelné zařízení přinést?

Velké automobilky se rády 

chlubí tím, že využívají 

poznatků a zkušeností 

ze závodních okruhů 

pro sériovou výrobu. 

V pražských Modřanech sídlí 

Autoservis rodiny Adámků 

již od první republiky. Pan 

Miroslav Adámek, syn 

zakladatele, proslul na 

závodní dráze jako vynikající 

závodník a své zkušenosti 

zúročuje ve firmě, která 

od roku 1991 pokračuje 

v rodinné tradici pod 

značkou AUTO Adámek.

S tímto závodním vozem NSU TT 1300  jezdí ještě dnes pan Adámek domácí šampionát historiků do vrchu



RADLÍK – Každý, kdo voní ben-

zínem, vám potvrdí, že o své 

auto je potřeba se náležitě starat. 

Milovníci automobilů to mají tak 

říkajíc v popisu práce, ale co my, 

obyčejní volantokroutiči? Kromě 

pravidelného servisu je jednou 

ze základních podmínek dlouhé 

a bezproblémové životnosti na-

šich přibližovadel i jejich krmení 

kvalitními pohonnými hmota-

mi. Kde ale natankovat kvalitní 

benzín nebo naftu?

„Pokud budete tankovat na sta-

nicích, jako je ta pana Moravce 

na Radlíku, tak nebudete mít 

problém,“ říká David Mally ze 

společnosti Unipetrol, která patří 

k největším dodavatelům pohon-

ných hmot v České republice. 

Benzinka JIMO v Radlíku je čle-

nem projektu Partnerská stanice 

společnosti Unipetrol RPA. „Tento 

projekt, zaměřený na soukromé 

čerpací stanice, pokračuje již šes-

tým rokem. Hlavní myšlenka byla, 

aby se i ty soukromé stanice dostaly 

na podmínky, které u nás mají vel-

cí prodejci. Na území republiky je 

v současné době začleněno v tom-

to projektu více než 100 čerpacích 

stanic,“ dodává David Mally.

Součástí tohoto programu je 

i nezávislé vzorkování, což je 

rozbor pohonných hmot, který 

průběžně kontroluje kvalitu od-

běratelů. Kontrola probíhá ne-

závisle a náhodně až desetkrát 

za rok. Na základě kladných vý-

sledků obdrží partnerská čerpací 

stanice inspekční certifikát.

Poslední taková kontrola na 

benzínové pumpě JIMO pana 

Moravce proběhla 16. března. 

Inspekční certifikát už čeká na 

zarámování. 

„Projekt partnerská stanice může 

být i v dalších letech atraktivní. 

Zázemí silného a spolehlivého 

partnera, který garantuje kvalitu 

nabízených pohonných hmot, 

dokážou podle dosavadních zku-

šeností ocenit i motoristé, kteří 

jsou zákazníky těchto stanic,“ 

doplňuje zástupce Unipetrolu. 

„Fakt, že jsme partnerskou čer-

pací stanicí Unipetrolu, vý razně 

pomohl důvěře zákazníků

v kvalitu pohonný ch hmot. Ta 

je pro nás na prvním místě,“ do-

dává majitel benzínové pumpy 

JIMO v Radlíku pan Jiří Moravec.

Dodejme, že stálí zákazníci 

JIMO mohou využít bonusové 

karty se stálou slevou. „Tanku-

jí u nás i firmy, kterým dáváme 

slevu za bezhotovostní platby za 

pohonné hmoty,“ doplňuje pan 

Moravec. (PR)

V Nupakách vám LPG namontují 

téměř do jakéhokoliv auta. „Před 

započetím přestavby na LPG naši 

mechanici prohlédnou vozidlo 

se zaměřením na stav palivové 

a zapalovací soustavy. Vybere-

me nejvhodnější zařízení a se 

zákazníkem si ujasníme montáž 

dalších zařízení, např. umístění 

přepínače, typ a velikost nádrže 

a místo plnicího hrdla.“

Pohon na LPG vlastně znamená, 

že auto jezdí současně na benzín 

a na plyn, resp. senzor nám au-

tomaticky přepíná mezi těmito 

dvěma médii. Auto totiž lépe star-

tuje na benzín - jakmile se motor 

zahřeje, přepínač otevře ventily, 

kterými přichází směs plynu do 

motoru. V tu chvíli motor spaluje 

pouze plyn a náklady na provoz 

výrazně klesnou – jeden litr LPG 

dnes koupíte od cca 17 korun. Na-

víc plyn má srovnatelnou účinnost 

jako benzín a nedochází tak k vel-

kému zakarbonování motoru.

Snad jedinou nevýhodou je zá-

sah do motoru a zavazadlového 

prostoru auta. Ten ale zkušeným 

mechanikům zabere maximál-

ně víkend. „Běžné automobily, 

např. Volkswageny nebo Ško-

dovky, umíme upravit za den,“ 

dodává pan Kovář.   (PR)

Kontakty:

Autoservis Kovář

Nupaky 124

251 01 Říčany u Prahy

Tel.: 607 880 330

E-mail: martinkov@seznam.cz

Zaskočili jsme do 

autoservisu k panu Kovářovi 

do Nupak, kde se kromě 

klasického servisu věnují 

montáži LPG již řadu let.

servis pro váš vůz8 www.nasregion.cz

Ekologická likvidace vozidel 
Odtah vozidel 

www.likvidace.vojkov.cz
tel.: 605 238 887
Autocentrum Vojkov s.r.o., K nemocnici 50,  251 62 Tehovec

ZDARMA
provádíme v Praze a Středočeském kraji

Buďte akční celé jaro

Jarní servisní prohlídka od 1. 3. do 29. 4. 2012 
pro Váš vůz ŠKODA 
Začněte novou sezonu s profesionální péčí 
a budete celé jaro k nezastavení. 
Přijeďte s Vaším vozem na jarní servisní prohlídku ŠKODA.

ŠKODA Service®
ŠKODA Originální díly®
ŠKODA Originální příslušenství®

Váš autorizovaný servisní 
partner ŠKODA: 
AUTO ADÁMEK spol.s r.o.
K Vltavě 1114/36
143 00 Praha 4-Modřany
www.autoadamek.cz

TEHOVEC – VOJKOV – Máte 

doma vozidlo, kterého se chcete 

zbavit? Firma Autocentrum Vojkov 

s.r.o. vznikla v roce 2006 a v areálu 

ve Vojkově zajišťuje zdarma ekolo-

gickou likvidaci vozidel všech zna-

ček nákladních i osobních auto-

mobilů. Za minulý rok ekologicky 

„zlikvidovali“ přes 600 vozidel. 

„Pro vozidlo si přijedeme a zdar-

ma ho odtáhneme v rámci Pra-

hy i Středočeského kraje, nebo 

s ním můžete přijet na naši pro-

vozovnu,“ říká Ing. Pavel Nemra-

va, vedoucí provozu. To nejdůle-

žitější je, že vám při odběru auta 

vystavíme potvrzení o ekologic-

ké likvidaci, které je nutné dolo-

žit při vyřazení z registru vozidel. 

Protože i když vám vrak auta sto-

jí na zahradě a není odhlášený 

z registru, máte povinnost platit 

povinné ručení. 

Pozor na podvodníky
Od roku 2001 platí zákon o od-

padech, který nařizuje všem 

majitelům aut ekologickou li-

kvidaci certifikovanou firmou, 

která má povinnost vystavit po-

tvrzení. Na co si dát pozor? Po-

kud nechcete odejít z registru 

s nepořízenou, rozhodně musí-

te k likvidaci využít certifikova-

nou firmu. Ta má povinnost vy-

stavit potvrzení na schváleném 

formuláři. Rovněž každá taková 

firma musí být zapojená do in-

formačního systému odpado-

vého hospodářství (MAISOH). 

Autocentrum Vojkov takovou 

firmou je. (PR)

Kontakty

Autocentrum Vojkov s.r.o. 

K Nemocnici 50 

251 62 Tehovec - Vojkov 

Tel. 605 238 887

www.likvidace.vojkov.cz

Pracovní doba:

Po-Pá 08:00 - 17:00

So 08:00 - 12:00

 (po tel. domluvě)

Ekologičtí likvidátoři

Ekologickou likvidaci vozidel i s odtahem provádí v Autocentru Vojkov ZDARMA. Na 

stavu, stáří a značce vozidla nezáleží Foto: Zbyněk Pokorný

� Co všechno potřebuji k vy-

řízení ekologické likvidace 

vozidla?

Velký technický průkaz, ob-

čanský průkaz nebo případně 

plnou moc, pokud nebude 

přítomen majitel vozidla, 

a samozřejmě vozidlo. 

� Musím se objednávat?

Ne, nemusíte. Stačí, když 

k nám přijdete v pracovní dny 

Po-Pá 8:00-17:00 a my vám 

obratem vystavíme potvrzení 

o ekologické likvidaci.

� Jaké typy vozidel likvidu-

jete? 

Likvidujeme osobní i náklad-

ní vozidla všech značek.

Musí být vozidlo pojízdné?

Vozidlo nemusí být pojízdné 

ani funkční.

� Jak dlouho trvá vyřízení li-

kvidace vozidla?

Potvrzení o ekologické likvi-

daci vozidla vám vystavíme na 

počkání v naší provozovně.

� Musí mít vozidlo platnou 

technickou prohlídku?

Vozidlo nemusí mít platnou 

technickou prohlídku.

Zeptali jsme 
se za vás:

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

INZERCEINZERCE

Dnes už není otázka, jakým autem 

jezdíme, ale na jakou pohonnou 

směs. Souvisí s tím samozřejmě 

náklady na provoz, ale také náš 

vztah k životnímu prostředí.  Jed-

nou z levnějších a současně ekolo-

gičtějších variant je využití LPG, 

tedy propan-butanové plynové 

směsi pro pohon našeho auta.

LPG za víkend

Začala nám motoristická sezo-

na, což velice snadno poznáte 

už podle provozu, a to zejména 

o víkendu. Opět vyjíždějí i ti, 

kteří mají auto přes týden za-

parkované a využívají ho pouze 

ve volných dnech. Tito sváteční 

jezdci se chovají poněkud odliš-

ně než ostatní, kteří jezdí den-

ně a vyznají se i v zhuštěném 

provozu. Nelze se jim divit, při 

dnešních cenách pohonných 

hmot nemá každý tolik peněz 

na denní ježdění. Protože jez-

dí opatrněji, možná i pomaleji, 

zato ale  poutají pozornost po-

licie. A právě těm, kteří nemají 

tolik zkušeností, jsou určeny 

tyto řádky a doporučení všem, 

co je nutné mít ve voze, aby pro-

šli i přísnou kontrolou. 

NEZBYTNÉ DOKLADY: ři-

dičský průkaz, občanský prů-

kaz, technický průkaz, doklad 

o uzavřeném povinném ručení, 

druhý díl dálniční známky s vy-

plněnou SPZ auta, potvrzení 

o zdravotní způsobilosti (platí 

jen pro řidiče nad 60 let), pokud 

máte havarijní pojistku, mějte 

s sebou kartičku s číslem po-

jistky i kontaktní spojení s po-

jišťovnou a její asistenční služ-

bou. Doporučuje se i blanket 

pro hlášení o havárii.

POVINNÁ VÝBAVA: žárovky 

(jednu náhradní od každého po-

užitého druhu – potkávací, dál-

ková, obrysová světla, směrovky, 

pro brzdové i zpětné zrcátko) 

– lékárnička (dle povinné výbavy, 

možné konzultovat v lékárnách), 

náhradní elektrické pojistky, 

zvedák, klíč a matice i šrouby 

kol, náhradní kolo, výstražný 

trojúhelník, reflexní vesta. 

NEUŠKODÍ VOZIT S SEBOU: 

tažné lano, olej do motoru, ná-

hradní reflexní vesta pro spolu-

jezdce, voda do chladiče a odstři-

kovačů, hadr, mapa, nabíječka 

pro mobilní telefon, baterka.

Upozornění: nedostatky v po-

vinné výbavě by se vám mohly 

prodražit, hrozí totiž pokuta až 

2 000 Kč na místě a až 2 500 Kč ve 

správním řízení. Jan Kotrba 

Nedostatky se mohou prodražit

Garantovaná kvalita
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Co testovat na otestovaném, 

prověřovat na prověřeném a na-

víc úspěšném modelu? Rozhodli 

jsme se zhodnotit jeho schop-

nost držet krok s konkurencí, 

která je všudypřítomná, a které 

se v mezičase podařilo své zá-

stupce třídy alespoň faceliftovat 

(Škoda Octavia) nebo dokon-

ce obměnit (Opel Astra, Ford 

Focus). Celkový design byl a je 

nadčasový a domníváme se, 

že s mírným faceliftem, který 

vhodně doplní zejména exteriér 

o moderní led–diod prvky nebo 

jiné módní výstřelky, dokráčí až 

na konec 4 – 5tiletého cyklu mo-

delové řady s přehledem a grá-

cií. Stále je to vyvážená forma 

elegance a dravosti, která je vel-

mi snadno odlišitelná od kon-

kurence a dokáže oslovit široké 

spektrum zákazníků. V interié-

ru vládne vzdušnost a precizní 

zpracování. Symetrická, pře-

hledná a pazvuky nevydávající 

palubka je netradičně doplněna 

látkovým čalouněním a příjem-

ný pocit útulna se dostaví dříve 

než je obvyklé. 

Samostatnou kapitolou je kufr 
o objemu 413 litrů 
Objem, přístup, variabilita po-

mocí dělených sklopných seda-

del – není co vytknout a osobně 

se domnívám, že v této disciplí-

ně nemá kromě Octavie konku-

renci, ale ta je za „trochu“ jiné 

peníze… Ale nepředbíhejme, 

k ceně se ještě dostaneme. Mo-

torizace se v čase neměnila, ale 

stejně jako u designu lze kon-

statovat, že obstojí jak obě ben-

zínové 1.6 16V 91kW, 1.8 16V 

104kW, tak i diesel 2.0 VCDi 

120kW – vždyť ruku na srdce, 

komu z nás jde o víc než o sluš-

nou akceleraci a o to, aby to moc 

nebaštilo? V námi testovaném 

voze byl ten silnější z benzino-

vých, který oplývá silou 141 koní 

a 176 Nm točivém momentu při 

3800 ot./min a který beze zbyt-

ku naplňuje sny o akceleraci, 

ale i jeho průměrnou spotřebu 

7,5 l/100km považujeme za při-

jatelnou. Pokud motoru dopře-

jete dostatek otáček – odměnou 

Vám bude nadstandardní dyna-

mika, se kterou sice nemá cenu 

na semaforech vyzývat k souboji 

řidiče BMW M3, ale zato bude-

te vždy mezi prvními a všechny 

předjížděcí manévry na českých 

okrskách, bez ohledu na to, v ko-

lika lidech cestujete, přežijete 

bez ztrát na životech.

Přesné, čitelné a velmi účinné
To jsou přesně slova, jež vysti-

hují podvozek, řízení a brzdy. 

Vytknout bychom mohli pouze 

zvýšenou hlučnost podvozku 

při přejezdech nerovností, což 

ale z velké části přisuzuji sluši-

vým 17tipalcovým kolům s niž-

ším profilem. Naopak nelze než 

pochválit řízení, které mě zau-

jalo svou přirozenou odezvou. 

Celkově nic pro vyznavače hou-

pavých podvozků a elektro–me-

chanických posilovačů, které 

stále častěji dělají z volantů 

pouze součást přístrojové desky 

točící se bez sebemenšího od-

poru. I tohle auto má své muš-

ky, ale celkově je to i po dvou le-

tech stále dobrá volba. Je jen na 

Vás, zda zvolíte benzín či naftu, 

a či je pro Vás praktičtější sedan 

nebo tento hatchback. Ceny 

v aktuálním akčním ceníku od-

povídají spíše vozům nižších 

tříd, a to ve standardu najdete 

mimo jiné 6 airbagů, ABS, ESC, 

palubní počítač, kompletní hifi 

soustavu, ISOFIX a výškově na-

stavitelná obě přední sedadla. 

To vše s 5tiletou zárukou.

Koneckonců přijďte se sami 

přesvědčit, a pokud Vás zaujal 

konkrétně tento náš testovací 

vůz v plné výbavě – lze si ho vy-

zkoušet s možností okamžitého 

odběru za 330.000Kč vč. DPH.

Tak šťastnou cestu!

Text a foto: Jiří Vagner

Je to neuvěřitelné, ale 

Chevrolet Cruze je na trhu 

již 2 roky. V chataři a kutily 

nabitém Česku měl však 

dosud jeden nesporný 

handicap – existoval pouze 

ve verzi sedan. S cílem 

přiblížit svou produkci 

evropskému naturelu nyní 

tato korejská automobilka 

s americkými kořeny přichází 

i s pětidveřovou verzí, a co 

by dup je tady i verze kombi, 

kterou můžeme obdivovat 

zatím pouze z oficiálních 

fotografií. Pokud chcete 

tohle testované auto s plnou 

výbavou zaparkovat před 

svým domem, můžete si ho 

koupit třeba „hned teď“ za 

330.000Kč vč. DPH.

   info@carforyou.cz

  + 420 775 791 036

 Tuklaty 186

Úvaly u Prahy

Tohle konkrétní autíčko si můžete koupit v plné výbavě za 330 tis. s DPH. V námi testovaném voze byl ten silnější z benzinových 

– s průměrnou spotřebou 7,5 l/100km, klimatizace, vše v elektrice, hifi soustava, palubní počítač, metalíza a „sedmnáctky kola“

V interiéru vládne vzdušnost a preciz-

ní zpracování. Symetrická, přehledná 

a pazvuky nevydávající palubka je ne-

tradičně doplněna látkovým čalouně-

ním a příjemný pocit útulna se dostaví 

dříve než je obvyklé

� AUTO, MOTO

HezounHezoun na „sedmnáctkách“

Co nového v Car for you?

„Ano, jedná se o novou servisní 

a prodejní halu o ploše 720 metrů 

čtverečních, která přinese rozšíře-

ní jak servisních, tak i prodejních 

prostor autosalonu. Velkou pozor-

nost jsme věnovali komfortu a po-

hodlí našich klientů během pobytu 

u nás. Celá prodejní plocha nového 

autosalonu je klimatizovaná, k dis-

pozici bude i zcela nová klientská 

zóna s připojením k internetu i dal-

šími službami. V současné době 

rovněž finišují jednání o rozšíře-

ní stávající nabídky nových vozů 

o další značku. Slavnostní otevření 

plánujeme na jaro letošního roku.

� Je něco, co byste v současné 

době vašim zákazníkům dopo-

ručil z vaší nabídky vozů? 

Určitě bych doporučil svezení 

s modelem Orlando, u kterého jsou 

již skladem i modely s dieselovým 

agregátem. Dále pak s pětidve-

řovou verzí modelu Cruze, který  

s 670 000 prodanými vozy před-

stavoval v roce 2011 celosvětově 

nejprodávanější model z produkce 

Chevroletu. A samozřejmě sportov-

ní Camaro - z oficiální distribuce, ve 

verzi určené pro Evropu. Pouze dva 

dealeři v regionu Praha a Střední  

Čechy získali autorizaci pro prodej 

tohoto modelu a my jsme jedním 

z nich. S osmiválcem o obsahu 6,2 

litru, výkonem 430 koní, zrychlením 

z 0 na 100 km/h za 5,2 s a cenou těs-

ně nad milion korun nemá tento 

vůz v Evropě konkurenta a svezení 

s ním je skutečný zážitek.  

� A co servis ? 

Tady dojde k navýšení kapacity 

a zkrácení čekací doby při ob-

jednávání servisních služeb. Blí-

ží se období jarních prohlídek 

vozidel, jejichž cílem je kromě 

výměny pneumatik i kontrola 

stavu po zimě a příprava na jar-

ní sezonu, aby naši klienti dojeli 

vždy do cíle v klidu, bez obav 

a včas. Tradiční jarní výměnu 

pneumatik nabízíme každo-

ročně majitelům vozidel všech 

značek, letos navíc s kratšími 

čekacími lhůtami. Vzhledem 

k současnému stavu ekonomiky 

se budeme i letos snažit, aby si 

jarní kontrolu vozu mohl u nás 

dovolit skutečně každý. 

� Jak je to se servisem vozů 

HUMMER? Jste skutečně jediný 

autorizovaný servis v ČR?

Ano, na základě smlouvy s Ge-

neral Motors jsme v současnosti 

jediný autorizovaný servis HUM-

MER v ČR. Více na www.hum-

mereurope.com. Dlouho jsme 

se zabývali prodejem a dovozem 

těchto vozů z USA. V současnosti 

můžeme nabídnout lepší služby 

díky silnému zázemí automobil-

ky i technické podpoře.

� V čem vidíte hlavní výhodu au-

torizovaného servisu této značky? 

Především v technickém zázemí 

a přístupu k informacím. U každé-

ho vozu máme k dispozici informa-

ce o servisní historii v rámci GM, 

můžeme provádět diagnostiku 

i programování řídicích jednotek. 

Můžeme provádět bezplatné svo-

lávací servisní akce organizované 

GM, na které mají nárok i majitelé 

individuálně dovezených vozů.

� Jak zjistím, zda se to týká prá-

vě mého vozu?

U vozů, které jsou u nás servi-

sovány, probíhá kontrola auto-

maticky a novým klientům stačí 

poslat stručný dotaz s VIN jejich 

vozu na gm@carforyou.cz, nebo 

se obrátit na naše techniky.

Více informací získáte na na-

šich internetových stránkách: 

www.carforyou.cz nebo přímo 

na místě na adrese Tuklaty 186, 

Úvaly u Prahy. (PR)

TUKLATY – Na ploše 
sedm tisíc metrů čtverečních 

zde najdete autorizovaný 
servis GENERAL MOTORS. 

Záruční i pozáruční servis 
CHEVROLET, OPEL, 

CADILLAC a HUMMER 
(jediný v České republice). 

Dále pak prodej nových 
vozů CHEVROLET a ISUZU, 
doplněný o zakázkový dovoz 

amerických vozů, na které 
zde kromě záruky nabízí 

i veškeré náhradní díly. 
Nelze přehlédnout novou 
rozestavěnou halu, a tak 

jsme o pár slov 
o aktuálním dění i plánech 

do budoucna požádali 
PR manažera společnosti 

Tygr Centrum, a. s., 
Antonína Vyhňáka.

www.vesymo.cz

    
Borecká 69, Borek - Jílové u Prahy, 254 01
Tel.: +420 2242 82 649, Mob.: +420 606 736 606
E-mail: info@vesymo.cz

INZERCEINZERCE

Vyvážená forma elegance a dravosti, která je velmi snadno odlišitelná od konkurence 

a dokáže oslovit široké spektrum zákazníků. Nelze než pochválit řízení, které mě 

zaujalo svou přirozenou odezvou. Celkově nic pro vyznavače houpavých podvozků 

a elektro–mechanických posilovačů, které stále častěji dělají z volantů pouze součást 

přístrojové desky, točící se bez sebemenšího odporu



FORD SERVICE

Ceny platí do 

vyprodání zásob!

JARNÍ PROHLÍDKA 
VOZU ZA 169 Kč* 
• zjištění stavu podvozkové části – 
 tlumiče, čepy, brzdy, uchycení výfuku, stav náprav
• kontrola osvětlení, čelního skla a stáří stěračů
• vizuální kontrola stavu karoserie a antikorozní vrstvy
• kontrola stavu provozních kapalin a systému 
 ostřikovačů
*) Platí od 21.3. do 31.5.2012,
      cena zahrnuje DPH.

AKCE 5+ 
pro majitele vozu 
Ford staršího 5 let
• 20% sleva na originální náhradní díly Ford
• 15% sleva z hodinové sazby za práci
• Výměna oleje a fi ltru: 
 1.540 Kč vč. DPH** 
• Výměna brzdových destiček: 
 1.616 Kč vč DPH** 
**) Platí pro vůz Ford Fiesta 1.3 benzin. 
        Akce platí do 31.12.2012

FORD NÁHRADNÍ DÍLY
TOP NABÍDKA letních pneu!!! Původní cena 

vč. DPH
Top cena 
vč. DPH

195/60/15 88T GT-3 3.322 2.159
165/65/14 T Duragrip 1.985 1.290
175/65/14 T Fulda Ecocontrol 1.797 1.168
185/60/14 Ecocontrol 82T 1.917 1.246
165/70/14 Duragrip 81T 2.222 1.445
215/55/16 Optigrip 93V TL 6.443 4.188

Foto je pouze ilustrativní.

servis pro váš vůz / inzerce10 www.nasregion.cz

www.autodispo.cz

Vrbova 19a, Praha 4 – Braník
tel.: 222 769 711
e-mail: auto.dispo@dealer.renault.cz

 Oprava bez lakování  Hotové do 72 hodin
 Smluvní partner pojišťoven

 603 888 488
V Oblouku 728 (Ford service)

Průhonice–Čestlice

Máte auto poškozené
KRUPOBITÍM?
Zavolejte, rádi Váš vůz opravíme.

Průhonice – Čestlice

Infiniti

Ford
service



DOLNÍ BŘEŽANY – Celkem 

sedm mládežnických celků na-

šeho regionu nepoznalo během 

podzimu ve svých fotbalových 

soutěžích přemožitele a jdou do 

jara s nádhernou bilancí a takřka 

výsadním postavením v tabulce. 

Své mistrovské tabulky vedou. Je 

to seskupení skutečných „Kla-

pzubáků“. Posuďte sami: 

1. Jílové (I.A třída staršího do-

rostu) ztráta pouhého bodu, 

góly 81:23.

2. Uhříněves (II. třída mladších 

žáků) bez ztráty jediného bodu, 

góly 95:14

3. Kamenice (I.B třída starších 

žáků) bez ztráty bodu, góly 46:1

4. Kunice (okresní přebor přípra-

vek) bez ztráty bodu, góly 80:4

5. Dolní Břežany (okresní přebor 

starších žáků) bez ztráty bodu, 

góly 56:10

6. FA Povltavská Davle (okresní 

přebor mladších žáků) bez ztráty 

bodu, góly 85:9

7. FA Povltavská 

Davle (okresní 

přebor starších 

přípravek) bez 

ztráty bodu, 

góly 109:19

Vladimír Zápotocký
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KAM ZA SPORTEMKAM ZA SPORTEM

ČESTLICE
• 24. 3. Čestlice – Doubravčice fot-

bal IV. třída skupina C

• 31. 3. Lojovice – Čestlice fotbal IV. 

třída skupina C

DAVLE
• 24. 3. 15:00 Vestec – Davle fotbal 

III. třída skupina A

• 1. 4. 16:30 Jesenice B – Davle fot-

bal III. třída skupina A

• 25. 3. 15:00 Davle B – Dobříč B 

fotbal IV. třída skupina B

• 1. 4. 16:30 Dobřichovice B – Davle 

B fotbal IV. třída skupina B

DOBŘEJOVICE
• 25. 3. 15:00 Kunice B  – Dobřejovi-

ce A  fotbal okresní přebor

• 31. 3. 16:30 Dobřejovice A – SK 

Vyžlovka fotbal okresní přebor

• 24. 3. Senohraby B – Dobřejovice 

B fotbal IV. třída skupina C

• 31. 3. Dobřejovice B – Všestary 

fotbal IV. třída skupina C 

DOLNÍ BŘEŽANY
• 25 .3. 15:00 Zvole B – D. Břežany 

fotbal III. třída skupina A

• 1. 4. 16:30 D. Břežany – Vrané fot-

bal III. třída skupina A

• 25. 3. 15:00 D. Břežany B – K. Pří-

voz fotbal IV. třída skupina A

• 1. 4. 16:30 Libeň – D. Břežany B 

fotbal IV. třída skupina A

DOLNÍ JIRČANY
• 25. 3. 15:00 Psáry B – D. Jirčany 

fotbal IV. třída skupina A

• 25. 3. 15:00 D. Jirčany B – Mníšek 

B fotbal IV. třída skupina B

• 1. 4. 16:30 D. Jirčany B – Kazín B 

fotbal IV. třída skupina B

CHOLUPICE
• 25. 3. 15:00 Cholupice – SK Zbra-

slav fotbal I.A třída skupina B

• 31. 3. 16:30 1999 Praha – Cholupi-

ce fotbal I.A třída skupina B

• 24. 3. 15:00 Cholupice B – Stodůl-

ky C fotbal II. třída skupina C

• 1. 4. 16:30 Podolí C – Cholupice B 

fotbal II. třída skupina C

JESENICE
• 25. 3. 15:00 Jíloviště B – Jesenice B 

fotbal III. třída skupina A

• 1. 4. 16:30 Jesenice B – Davle fot-

bal III. třída skupina A

• 24. 3. 15:00 Nespeky – Jesenice 

fotbal I.B třída skupina D

• 31. 3. 16:30 Jesenice – Poříčí n/S 

fotbal I.B třída skupina D

JÍLOVÉ U PRAHY
• 24. 3. 15:00 Jílové – Semice fotbal 

I.A třída skupina B

• 31. 3. 16:30 Klecany – Jílové fotbal 

I.A třída skupina B 

• 24. 3. 15:00 Čisovice – Jílové B fot-

bal okresní přebor

• 31. 3. 16:30 Jílové B – Libčice fot-

bal okresní přebor

KAMENICE
• 24. 3. 00:00 Kamenice A – Březí 

fotbal III. třída skupina B

• 31. 3. 00:00 Mirošovice  – Kameni-

ce A fotbal III. třída skupina B

• 24. 3. 00:00 Kamenice B – Muka-

řov B fotbal IV. třída skupina C

• 31. 3. 00:00 Senohraby B – Kame-

nice B fotbal IV. třída skupina C

KAMENNÝ PŘÍVOZ
• 25. 3. 15:00 D. Břežany B – K. Pří-

voz fotbal IV. třída skupina A

• 1. 4. 16:30 K. Přívoz – Pikovice fot-

bal IV. třída skupina A

KOSTELEC U KŘÍŽKŮ
• 24. 3 15:00 Bakov  – Kostelec fot-

bal I.A třída skupina B

• 31. 3. 16:30 Kostelec – Týnec fot-

bal I.A třída skupina B

• 24. 3. Mnichovice – Kostelec u K. 

B fotbal III. třída skupina B

• 31. 3. Kostelec u K, B – Sluštice 

fotbal III. třída skupina B

KUNICE
• 24. 3. 15:00 Kunice – Mladá Bole-
slav B fotbal Česká fotbalová liga
• 31. 3. 16:30 Kunice – Letohrad fot-
bal Česká fotbalová liga
• 25. 3. 15:00 Kunice B  – Dobřejovi-
ce A  fotbal okresní přebor
• 1. 4. 16:30 Kunice B – Kostelec n. 
Č.l. fotbal okresní přebor

LIBEŇ
• 25. 3. 15:00 Vrané B – Libeň fotbal 

IV. třída skupina A

• 1. 4. 16:30 Libeň – D. Břežany B 

fotbal IV. třída skupina A

LIBEŘ
• 24. 3. 15:00 Libeř – Bojanovice 

fotbal III. třída skupina A

• 1. 4. 16:30 Hvozdnice B – Libeř 

fotbal III. třída skupina A

• 25. 3. 10:15 Libeř B – Vestec B fot-

bal IV. třída skupina A

• 31. 3. 16:30 Okrouhlo – Libeř B 

fotbal IV. třída skupina A

LOJOVICE
• 24. 3. V. Popovice B  – Lojovice 

fotbal IV. třída skupina C

• 31. 3. Lojovice – Čestlice fotbal IV. 

třída skupina C

MĚCHENICE
• 24. 3. 15:00 Krňany – Měchenice 

fotbal okresní přebor

• 31. 3. 16:30 Měchenice – Hostivi-

ce fotbal okresní přebor

• 25. 3. 15:00 Měchenice B – Kytín 

fotbal IV. třída skupina B

MIROŠOVICE
• 24. 3. Mirošovice – Radošovice 

fotbal III. třída skupina B

• 31. 3. Mirošovice  – Kamenice 

A fotbal III. třída skupina B

OKROUHLO
• 24. 3. 15:00 Zlatníky – Okrouhlo 

fotbal IV. třída skupina A

• 31. 3. 16:30 Okrouhlo – Libeř B 

fotbal IV. třída skupina A

PRŮHONICE
• 24. 3. 15:00 Průhonice – Zvole fot-

bal okresní přebor

• 1. 4. 16:30 Choteč – Průhonice 

fotbal okresní přebor

• 24. 3. 15:00 Štěchovice B – Průho-

nice B fotbal IV. třída skupina A

• 1. 4. 16:30 Průhonice B – Vrané B 

fotbal IV. třída skupina A

PSÁRY
• 24. 3. 15:00 Psáry – Hradištko B 

fotbal III. třída skupina A

• 31. 3. 16:30 Slapy – Psáry fotbal 

III. třída skupina A

• 25. 3. 15:00 Psáry B – D. Jirčany 

fotbal IV. třída skupina A

• 31. 3. 16:30 Zlatníky – Psáry B fot-

bal IV. třída skupina A

SENOHRABY
• 24. 3. Kostelec n. Č.l. B  – Senohra-

by fotbal IV. třída skupina B

• 31. 3. Sibřina B – Senohraby fotbal 

IV. třída skupina B

• 24. 3. Senohraby B – Dobřejovice 

B fotbal IV. třída skupina C

• 31. 3. Senohraby B – Kamenice B 

fotbal IV. třída skupina C

ŠEBEROV
• 25. 3. 15:00 Šeberov – Chodov fot-

bal I.B třída skupina B

• 1. 4. 16:30 Újezd P4 – Šeberov fot-

bal I.B třída skupina B

TOČNÁ
• 24. 3. 15:00 Točná – Bohnice B 

fotbal II. třída skupina C

• 31. 3. 16:30 Točná – Písnice fotbal 

II. třída skupina C

VELKÉ POPOVICE
• 24. 3. 15:00 Pacov  – V.Popovice 

A fotbal okresní přebor

• 31. 3. 16:30 V.Popovice A – Měšice 

fotbal okresní přebor

• 24. 3. V. Popovice B  – Lojovice 

fotbal IV. třída skupina C

• 31. 3. Ondřejov B  – V.Popovice B 

fotbal IV. třída skupina C

VESTEC
• 24. 3. 15:00 Vestec – Davle fotbal 

III. třída skupina A

• 31. 3. 16:30 Radlík – Vestec fotbal 

III. třída skupina A

• 25. 3. 10:15 Libeř B – Vestec B fot-

bal IV. třída skupina A

• 1. 4. 16:30 Vestec B – Štěchovice B 

fotbal IV. třída skupina A

VRANÉ NAD VLTAVOU
• 24. 3. 15:00 Vrané – Slapy fotbal 

III. třída skupina A

• 1. 4. 16:30 D. Břežany – Vrané fot-

bal III. třída skupina A

• 25. 3. 15:00 Vrané B – Libeň fotbal 

IV. třída skupina A

• 1. 4. 16:30 Průhonice B – Vrané B 

fotbal IV. třída skupina A

ZLATNÍKY
• 24. 3. 15:00 Zlatníky – Okrouhlo 

fotbal IV. třída skupina A

• 31. 3. 16:30 Zlatníky – Psáry B fot-

bal IV. třída skupina A

ZVOLE
• 24. 3. 15:00 Průhonice – Zvole fot-

bal okresní přebor

• 31. 3. 16:30 Zvole – Čisovice fotbal 

okresní přebor

• 25. 3. 15:00 Zvole B – D. Břežany 

fotbal III. třída skupina A

• 31. 3. 16:30 Bojanovice – Zvole B 

fotbal III. třída skupina A

KAM ZA SPORTEM

INZERCEINZERCE

FOTBALOVÉ VÝSLEDKY 
17. – 18. 3. 2012

FOTBALOVÉ VÝSLEDKY 
10. – 11. 3. 2012

ČFL Písek - Kunice 3:1

Kraj
I.AB Kostelec - Benešov B 2:1

I.AB Velim B - FC Jílové 4:1

ČFL Kunice – Chomutov odloženo

Kraj
I.AB Poděbrady – Kostelec 0:3

I.BD Bílé Podolí – Jesenice 3:1

� pokračování ze str. 1

Díl druhý: evropský šampionát
Vicemistr Evropy je postavou re-

spektovanou a jeho soudy a ná-

zory nacházejí mezi příznivci 

fotbalu stálou odezvu. Nejinak 

tomu bylo hned od chvíle losu 

evropského šampionátu 2012, 

který komentoval v sídle firmy 

Adidas v pražském Palladiu. Ku-

kův pohled je následující: “Ten 

los je příznivý a podle mého 

budeme bojovat o první místo 

ve skupině. Tenkrát jsme jeli do 

Anglie jen něco zkusit, co půjde, 

a pak z toho byla ta sláva, na kte-

rou dodnes všichni rádi vzpomí-

náme. Teď je to jinak, výsledky 

nebyly nijak oslnivé, ale hodno-

tu u soupeřů máme. Očekávání 

je vyšší, jak bylo za nás. Vždyť 

na úvod skupiny nás tehdy če-

kali světoví a evropští šampióni 

Němci a Italové. Půjde o abso-

lutní soustředění, dnes opravdu 

už může každý porazit každého. 

Rusové na úvod nebudou pří-

jemní, jsou nevyzpytatelní. Silní, 

ale labilní. Před zápasem s Řeky 

se bude vzpomínat na nešťast-

nou partii z roku 2004 a věřit 

v příznivý osud. A domácí Poláci 

před vlastním publikem? Hodně 

těžká partie. Ale věřím v postup. 

Za „skupinu smrti“ považuji B 

– s Německem, Nizozemskem, 

Portugalskem a Dánskem. Če-

kám překvapení od Chorvatů, 

přestože mají ve skupině Španěl-

sko a Itálii. Hrají pospolu už déle 

a jsou odolní. Tradiční fotbalo-

vou válku můžeme tušit mezi 

Anglií a Francií.“ Pavel Kuka se 

chce na šampionát (pochopitel-

ně) podívat. Především na zápa-

sy naší skupiny A.

Díl třetí: Kuka, Panenka a dal-
ší slavní v regionu
Ten šampionát připoutá všechny 

okolo fotbalu. A fotbalové inter-

nacionály především. Z těch v na-

šem regionu žijících určitě přede-

vším toho nejslavnějšího, mistra 

Evropy 1976 – nezapomenutel-

ného rozehrávače a střelce „ne-

smrtelné penalty“ Antonína Pa-

nenku, člena bronzového 

týmu hned z úvodního 

kontinentálního šam-

pionátu 1960, řízného 

univerzála Josefa Voj-

tu, obránce z roku 2000 

Petra Gabriela i dávnější 

hvězdy z kvalifikačních 

bojů – ostrostřelce Vác-

lava Maška či branká-

ře Zdeňka Hrušku. 

Z trenérů pak dva 

Josefy, co se svými 

kluby dosáhli na 

ligový titul: Jara-

binský (Sparta) 

a Zadina (Bohe-

mians). A proto 

– místo tečky – 

těšme se!

Vladimír Zápotocký

Jaro s vůní fotbalové Evropy

� Začala druhá polovina České 

fotbalové ligy, co od ní očeká-

váte, s jakými výsledky budete 

v klubu spokojeni, máte nějaké 

osobní přání? 

Do druhé poloviny soutěže jde-

me s přáním navázat na výsled-

ky a výkony z předešlých sezon, 

protože vzestup výkonů není na-

hodilý a začal jarní částí v divizi 

ročníku 2010, kdy jsme se z pozic 

sestupu dostali do horní poloviny 

tabulky a následně další soutěžní 

ročník postoupili z divize do ČFL. 

Nováčkovská sezona ve třetí lize 

nám vyšla nad očekávání a ko-

nečné 4. místo bylo maximem ko-

lektivu, který soutěž hrál. Letošní 

ročník měl opět vzestupnou ten-

denci a po podzimu jsme skončili 

na druhém místě za Chrudimí (na 

skóre před Pardubicemi). Co je 

podstatnější než umístění, je ale 

fakt, že jsme uhráli 31 bodů a naši 

dva hráči Engelmann a Marek se 

v zimním období zapojili do pří-

pravy s ligovou Duklou Praha 

a v jarní sezoně budou hrát první 

ligu. Klukům to všichni přejeme, 

ale nebudu zastírat, že je to pro 

nás komplikace a velký zásah 

do mužstva, protože nám ode-

šli hráči, kteří dali v jarní sezoně 

12 branek, a nebude jednoduché 

je nahradit. Stabilizace a vzestup-

né výsledky nejsou jen zapříčině-

ny trenérem, hráči, ale hlavně 

podmínkami, které nám dovolí 

se kvalitně připravovat a soustře-

dit se na sportovní přípravu, která 

je nezbytná pro kvalitu třetí ligy. 

Prezident klubu pan Vladimír 

Hašek nám toto umožňuje a my 

se snažíme svými výkony jeho 

práci pro klub a zajištění chodu 

oddílu vracet na hřišti.

Já osobně budu spokojen s tím, 

když naše výkony budou uspo-

kojovat lidi, kteří na naše utkání 

chodí nejen v domácím pro-

středí, ale i u soupeřů. Mužstvo 

si vybudovalo respekt v soutěži 

a jsem rád, že dnes většina lidí ví, 

kde Kunice jsou, a že se zde hraje 

fotbal na dobré úrovni.

Jan Kotrba

PRŮHONICE – Podáním ruky 

dvou tradičních soupeřů se fot-

balové jaro v našem regionu 

rozběhne už na plné obrátky. Po 

mužích, s dvoutýdenním zpož-

děním, zahájí i žáci a dorostenci. 

To zůstane pravidlem příštích 

čtrnácti víkendů, kdy (na konci) 

budeme znát všechny postupu-

jící i sestupující.

Kdy se hrají taháky? Okresní pře-

bor Prahy-západ ho zažije hned 

na úvod. Jaro zahajuje vedoucí 

celek Spartaku Průhonice na 

domácí půdě s velmi posílenou 

Zvolí (přišel např. střelec přebo-

rových Uhelných skladů Ondřej 

Hnát, působil i v divizi). Pokud 

prohraje, svou první pozici hned 

na startu jara ztratí. Ve Zvoli 

v I. kole soutěže prohrál 2:4. Na-

posledy. Od té doby Průhonice 

všechno válcují (45 gólů ve 12 zá-

pasech, sám Petr Sedláček 17).

O soutěž níž vedou, a do přebo-

ru chtějí postoupit, Psáry. S dru-

hým Vestcem hrají až čtyři kola 

před koncem, ale čeká je návště-

va na „horkých půdách“ v Boja-

novicích a na Radlíku. A tam se 

nevyhrává. Co Psáry ještě čeká? 

Určitě brzké omlazení. Mají vě-

kově nejstarší kádr (oba inter-

nacionálové Kuka a Kozel řekli, 

že s určitostí hrát budou). Jisté 

šance si v našich očích udržuje 

i „třetí vzadu“ – davelský Slavoj.

Potom, co ze IV. třídy postoupil 

Radlík, mělo se na špici objevit 

duo „čekatelů“ posledních let 

– Kamenný Přívoz a Libeň. Je 

to jinak. Tandem Štěchovice B 

– Pikovice patrně nejvyšší příčky 

neopustí a jeden z nich půjde 

„nahoru“.

V mládežnických kategoriích je 

magnetem kategorie starších 

žáků. Jen tady nevedou borci 

Povltavské akademie z Davle. 

Olympii Dolní Břežany v souboji 

s akademií o vítězství v soutěži 

určitě „drží palce“ většina klubů 

z regionu, protože „akademici“ 

jsou přeci jen výběrem z okolí 

a nepředstavují klub v tradič-

ním slova smyslu. Tím je právě 

Olympie.

Vladimír Zápotocký

Udrží se na vrcholu?  
KUNICE – Bez nadsázky, 

hodně fandů v našem 

regionu sleduje zápasy 

fotbalistů FK Kunice. Není 

se co divit, hrají skvěle, a tak 

jsme se obrátili na trenéra 

Zdeňka Haška s otázkou: 

Už na plné obrátky!

Sedmero Klapzubáků

Mezi mladšími žáky je několik skutečně zajímavých individualit. Na momentce ze 

zápasu Zvole – Vrané je to domácí brankář Vojta Řehák. Je k nevíře, že chytá teprve 

první sezonu. Trenér Václav Jež prostě umí brankáře vyhledávat (Jan Pudich pře-

stoupil ze Zvole do Českých Budějovic, kde studuje) Foto: Jan Stoklasa
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Provádíme 

pokrývačské klempířské 
a tesařské práce.

Opravy a rekonstrukce střech včetně 

montáže střešních oken VELUX.

Nátěry klempířských prvků 

a izolatérské práce.

Tomáš Majer
Tel.: 774 571 774
        722 576 906
e-mail: tomas.majer@atlas.cz

PŘIJMEME PANÍ NA ÚKLID
(dlouhodobá brigáda)

Úklidová firma přijme spolehlivou 
a pracovitou paní na úklid 

kancelářských prostor.

Doba úklidu: 3 x týdně na 3 hodiny, 
dny: pondělí – středa – pátek
Nástup: v odpoledních hodinách 

od 16:00 hodin

Místo úklidu: Průmyslová zóna 
JAŽLOVICE / MODLETICE

Mzda: 80 Kč čistého/hod.

Informace na telefonu: 733 558 407

A N T É N Y,
S AT E L I T Y

Ing. Karel Horský

nonstop 602 435 328
E-mail: anteny.horsky@seznam.cz

Zajištění HD příjmu 
– vysoké rozlišení

Prodej, instalace, opravy

ODVOZ
FEKÁLIÍ
Zdiměřice 32, 252 42 Jesenice tel.: 602 266 476

„Snížení nákladů

na zateplení

vašeho domu

až o 50%“
Kontakt:

Luboš SEJK

tel.: 608 934 447

foukana.izolace@email.cz

Dobřejovice 

VIDEO TV KLIP UVIDITE NA   

www.izolacesejk.cz

BARVY SPECIÁL VINECKÝ s.r.o.
JESENICE

VÁŠ TRADIČNÍ PRODEJCE NÁTĚROVÝCH HMOT

Otevřeno: Po - Pá  8 – 17
           So  8 – 12

JESENICE, 
za Kulturním domem
e-mail: barlak@centrum.cz
tel.: 241 932 606

Příjezd zleva 
Kulturního domu

VELIKONOCE 
s HETem
Míchání interiérových 
barev ZDARMA  
až do Velikonoc

ČERSTVÉ A POCTIVÉ 
PEČIVO V MLADÍKOVĚ

ručně vyrobené pečivo dle tradičních receptur  
 z poctivých surovin

celozrnné a žitné pečivo pro zdravý životní styl
vše od chleba až po sladké zákusky, chlebíčky 

 i obložené bagety
V našich prodejnách nejen dobře nakoupíte, ale i strávíte 
hezké chvilky v příjemném prostředí s vůní a chutí 
čerstvého pečiva, šálkem kávy či čaje.

Mladíkov, Nákupní 1127, Jesenice u Prahy 
Jesenice u Prahy, Budějovická 1008, 
Horní Počernice, Náchodská 708, Praha 9
Praha 1, Perlová 8

www.staroceska.cz

Obec Průhonice
Květnové náměstí 73, 252 43  Průhonice 

Zastupitelstvo obce Průhonice v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s § 3 vyhlášky Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního 

řízení a konkurzních komisích, vyhlašuje

konkurs na obsazení 
funkce ředitele/ky 

Základní školy Průhonice, okres Praha – západ, 
Školní 191, 252 43  Průhonice

Požadavky: odborná kvalifikace pro výkon činností ředitele Základní školy pod-

le zákona č.563/2004 Sb., o pedagog. pracovnících a o změně některých zákonů 

v platném znění znalost školské problematiky a předpisů daného typu školy, škol-

ského zařízení organizační a řídící schopnosti občanská a morální bezúhonnost

Náležitosti přihlášky: ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání doklad 

o průběhu zaměstnání a délce praxe podle § 5 odst. 1 zákona č. 563/2004 Sb., po-

tvrzený posledním zaměstnavatelem strukturovaný životopis koncepci rozvoje 

školy výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců) čestné prohlášení 

dle § 4 odst.3) a osvědčení podle § 9 odst. 1) zákona č. 451/1991 Sb. lékařské 

potvrzení o zdravotní způsobilosti  

Předpokládaný nástup na pracovní  místo ředitele ZŠ: 1. 8. 2012
Do konkurzního řízení budou zařazeny přihlášky se všemi požadovanými přílohami 

došlé poštou na adresu: Obecní úřad Průhonice, Květnové nám. 73, 252 43  Průho-

nice, nebo doručené osobně do uzávěrky dne 23. 4. 2012 do 17.00.

Obálku označte slovy „Konkurs ZŠ - neotvírat“   

Plné znění vyhlášení naleznete na www.pruhonice-obec.cz

Kontaktujte prodejce přímo
ve Vašem regionu:
vaclav.kopecky@still.cz

602 238 269
!


